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Horário

9:00h
ás
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Dia 28/05
Segunda-feira
Minicurso
Précongresso
“AS para
iniciantes”

Inscrições
e
Entrega
de Pastas

Dia 29/05
Terça-feira

Dia 30/05
Quarta-feira

Dia 31/05
Quinta-feira

Dia 01/06
Sexta-feira

Oficinas Pedagógicas
ou Minicursos A

Comunicações Orais
(Sessões Paralelas)

Oficinas Pedagógicas
ou Minicursos A

Oficinas Pedagógicas
ou Minicursos A

Mesa Redonda 2

Apresentação de
Painéis II

10:30h ás
11:00h

11:00h
ás
12:30h
12:30h
ás
13:00h
13:00h ás
14:00h
14:00h ás
15:30h

Intervalo

Minicurso
Précongresso
“AS para
iniciantes”

Inscrições
e
Entrega
de Pastas

Fixação de Painéis I

Comunicações Orais
(Sessões Paralelas)

Conferência 2

Período Livre

Retirada de Painéis I

Almoço
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Apresentação de Painéis I

15:30h às
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16:00h ás
17:30h

Fixação de Painéis II

Comunicações Orais
(Sessões Paralelas)

Conferência 3

Intervalo

Comunicações Orais
(Sessões Plenárias)

Mesa Redonda I
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19:30h

Período Livre

Período Livre

Conferência 4 (final) e
Encerramento do
Evento

Intervalo

Oficinas Pedagógicas
ou Minicursos B

Oficinas Pedagógicas
ou Minicursos B
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Conferências
CONFERÊNCIA 2: A FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO COTIDIANO DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
ELCIE F. SALZANO MASINI
Universidade Presbiteriana Mackenzie / elcie.pós@mackenzie.br

RESUMO
Esta comunicação retoma as concepções de recursos facilitadores da Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel (TAS) e de educação inclusiva frente ao alunado do ensino fundamental ao
superior. Assinala a contribuição das ideias de Ausubel à inclusão educacional, a partir da retomada
de dados de sua experiência pessoal e profissional. Retoma o conceito de diversidade cultural e
individual. Delineia especificidades a serem consideradas, de alunos com necessidades especiais, no
coditiano da sala de aula.

ABSTRACT
This communication reviews the concepts of facilited resources of the Meaning Learning Theory of
Ausubel (MLT) and of inclusive education regarding students from elementary school through
university. .It presents the contribution of Ausubel’s ideas for the educational inclusion, based on his
personal and professional experiences. It reviews the concept of cultural and individual diversity. It
outlines specificities of students with special education needs to be considered, on the daily
experiences in the school classes.

INTRODUÇÃO
A meta principal da aprendizagem, na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, é a aquisição
de um corpo organizado de conhecimentos e a estabilização de ideias inter-relacionadas, que
compõem a estrutura da disciplina a ser ensinada. Para alcance dessa meta a forma apropriada de
ensinar é a exposição verbal cuja consequencia é a Aprendizagem Receptiva (Ausubel, 1968). Em sala
de aula esse ensino direcionado para a aquisição, pelo aluno, de significados precisos e integrados
por meio de compreensão e elaboração, requer do professor a sistematização de princípios e
recursos para a facilitação da aprendizagem significativa, conforme exposição a seguir.

PRINCÍPIOS E RECURSOS PARA FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Os recursos para facilitação da aprendizagem significativa são levados a efeito, no ensino, de duas
formas:
a) Substantivamente, ao ordenar representações e conceitos da disciplina hierarquicamente,
daqueles de maior para aqueles de menor poder explanatório, inclusividade, generalidade.
b) Programaticamente, ao apresentar o conteúdo à classe, seguindo uma sequência lógica do
assunto relacionada à ordenação das representações e conceitos hierarquizados.
É relevante lembrar que esses recursos para facilitar a aprendizagem substantivamente ou
programatizamente devem ser baseados, de acordo com Ausubel e Robinson (1971), em dois
princípios gerais.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil
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O Princípio da diferenciação progressiva, pelo qual o assunto deve ser programado de forma que as
ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes e progressivamente
diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos necessários – ordem de apresentação que
corresponde à sequência natural da consciência quando um ser humano é expontaneamente
exposto a um campo inteiramente novo de conhecimento.
O Princípio da reconciliação integrativa, pelo qual a programação do material de ensino deve ser
feita para explorar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças significativas,
reconciliando discrepâncias reais ou aparentes.

Flashback - trajetória de Ausubel e o resgate de sua contribuição
Reminiscências sobre a vida pessoal e profissional de Ausubel chegam esparsas: na infância, vitimado
por discriminação e preconceitos e insatisfeito com escolarização, que não propiciava o aprender,
experiência que se estendeu à faculdade de medicina; na idade adulta, na relação pessoal junto ao
outro, o emergir de um olhar ampliado pelo conhecimento do biológico e fisiológico como médico e
do psicológico e social, como professor, pesquisador e psiquiatra clínico.
Embasado em sua ampla experiência pessoal e profissional, Ausubel buscou sistematizar os
princípios que propiciam ao ser humano situar-se no mundo, organizando sua experiência e
atribuindo significados à realidade em que se encontra. Assim, enraizado no vivido, Ausubel
construiu a Teoria da Aprendizagem Significativa, como ilustra a afirmação a seguir.
[...] de acordo com o princípio da diferenciação progressiva as idéias mais gerais e inclusivas
da disciplina são apresentadas primeiro e então são progressivamente diferenciadas em
termos de detalhes e especificidade. Esta ordem de apresentação presumivelmente
corresponde à seqüência natural de aquisição de consciência e sofisticação cognitiva quando
seres humanos são expostos a um campo inteiramente não familiar de conhecimento [...]
também à forma postulada em que esse conhecimento é representado, organizado e estocado
no sistema nervoso humano (Ausubel, 1968, p. 79, tradução nossa)1.
No vivido, Ausubel observou, no tecido dos acontecimentos, o complexo processo de ações,
interações, retroações, e determinações, envolvido na integração de novas informações, por aquele
que adquire conhecimento. Refletiu, a partir daí, sobre os caminhos a serem oferecidos para que a
capacidade humana de perceber, compreender, elaborar fosse facilitada em situação de educação
formal, e sistematizou a Teoria da Aprendizagem Significativa.
Arraigada no vivido, a aprendizagem significativa imbrica o conteúdo total ou particular de uma área
de conhecimento e é concebida como “um fenômeno psicológico puramente idiossincrático em uma
particular pessoa” (Ausubel, 1968, p. 34, tradução nossa)2.
Nesse sentido, desvendar o que o aluno “já sabe” é mais do que localizar as representações, os
conceitos e as ideias disponíveis em sua estrutura cognitiva; requer consideração à totalidade do ser
cultural/social em suas manifestações e linguagens, corporais, afetivas, cognitivas. Envolve a
compreensão de que o aprender ocorre em cada um segundo sua individualidade, imbricado em
várias relações: do ser que aprende com o objeto do conhecimento, em cada situação específica; do

1

Do original: “[…] in accordance with the principles of progressive differentiation, the most general and
inclusive ideas of the discipline are presented first, and are then progressively differentiation in terms of detail
and specificity. This order of presentation presumably corresponds to the natural sequence of acquiring
cognitive awareness and sophistication when human beings are exposed either to an entirely un-familiar field
of knowledge […] also corresponds to the postulated way in which this knowledge is represented, organized,
and stored in the human nervous system”.
2
Do original: “a purely idiosyncratic psychological phenomenon in a particular person [...]”.
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ensino com a aprendizagem; do aprendiz3 com o professor em um contexto cultural e social; daquele
que aprende com seus pares. Este enfoque implica consciência do professor, sobre o processo
relacional no qual ele próprio está contido como participante do mesmo contexto cultural e social
em que se dá o ensino, submerso nos mesmos valores, linguagem, conceitos de seu alunado. Cabe,
além disso, atenção às singularidades de cada participante do processo educacional – suas
características corporais, psíquicas, socioculturais, na organização, funcionamento e motivação,
imbricados na sua forma de perceber e conceber o que está ao seu redor.
Se o significado é um fenômeno psicológico puramente idiossincrático, alcançar os significados do
aprendiz em uma situação de aprendizagem requer do professor: 1) atenção às características
corporais, psíquicas, socioculturais daquele a quem vai ensinar; 2) atitudes e recursos apropriados
para que aluno tenha acesso às informações e ao material a ser ensinado.
Se, é pela percepção humana que as coisas ao derredor são tematizadas e pela cognição que as
coisas podem ter significado no mundo de um ser humano, o “significar” é fruto da união da
percepção e da cognição.
A trajetória de Ausubel estendeu-se além da Teoria da Aprendizagem Significativa para a educação
formal. A originalidade de sua contribuição para os estudos da aprendizagem está na consideração
ao processo de relação envolvido no aprender – ponto de vista de alguém capaz de conviver com a
dialética do ser biológico-afetivo-social, que percebe, compreende, elabora e interage. Seus estudos
sobre desenvolvimento contribuiram para evidenciar: 1) a indispensabilidade de considerar as
diferentes maneiras de ser do aprendiz e de sua maneira de ter acesso a informações sobre o que o
cerca para compreender o seu derredor; 2) a concepção de que se constrói o próprio mundo dia a dia
e as percepções vão se fazendo por meio de ações e explorações, compreensão e reflexão sobre
aquilo que está ao derredor.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Os movimentos a favor da educação inclusiva tiveram como meta a reestruturação das escolas de
modo que atendessem às necessidades de todas as crianças, ampliando as oportunidades de acesso
ao ensino e participação social (Ainscow, Porter, & Wang, 1997). Foi assinalada por esses autores a
relevância da participação em equipe, dos professores e dos gestores, para a organização da
programação cultural e estrutural da instituição e dos papéis dos especialistas na reconceptualização
das necessidades educativas especiais. Três fatores chave foram apontados para a viabilização da
inclusão educacional: o aproveitamento da energia dos alunos; a organização de classes que
encorajassem o processo social de aprendizagem e da capacidade de respostas do professor ao
feedback dado pelos alunos: a capacidade do professor e da instituição de modificar planos e
atividades.
O Quadro 1 delineia as características da educação inclusiva e não inclusiva.
Abordagem da educação não inclusiva
Abordagem da educação inclusiva
Focalização no aluno
Focalização na classe
Avaliação do aluno por especialistas
Avaliação das condições de ensino-aprendizagem
Resultados das avaliações traduzidos em Resolução cooperativa de problemas
diagnóstico/ prescrição
Estratégias para os professores
Programa para os alunos
Adaptação e apoio na classe regular
Colocação em um programa apropriado
Quadro 1 – Abordagens da educação inclusiva e não inclusiva
Fonte: Ainscow, Porter & Wang (1997).
3

O termo “aprendiz” é utilizado aqui no sentido geral de “o ser que aprende”, e não no sentido específico de
“aqueles que aprendem arte ou ofício”.
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A educação inclusiva diz respeito à escola, à classe e à atitude cooperativa de todos os participantes
do processo educacional. A palavra inclusiva – do verbo incluir, (do latim includere) – em seu sentido
etimológico, significa conter em, compreender, fazer parte de, ou participar de. Falar em educação
inclusiva é falar das condições oferecidas para que o aluno se sinta contido na escola e participe
daquilo que o sistema educacional oferece; contribuindo com seu potencial para o que é
programado e realizado.
A educação inclusiva não está restrita ao aluno com necessidades educacionais especiais,
erroneamente visto, apenas, como aquele que tem problemas. Ela diz respeito à participação
daqueles que compõem uma classe escolar e do compartilhar de cada um, em diferentes situações,
com aquele que tem necessidades educacionais especiais, reconhecido como diferente eixo da
complementaridade. A característica de uma pessoa de não dispor de um dos sentidos (visão ou
audição), ou de ter lesões motoras, gera diferentes formas de experiências sensoriais ou motoras.
Mais do que apresentando problemas que têm que ser ultrapassados, ou, possivelmente, mais
do que serem enviados para um apoio em separado, estes alunos podem passar a serem
considerados como uma fonte de compreensão sobre a forma como o sistema pode ser
melhorado, tendo em vista o benefício de todos os alunos. Neste caso, pode afirmar-se que as
crianças indicadas como tendo necessidades educativas especiais são vozes escondidas que
poderão informar e guiar, no futuro, o desenvolvimento das atividades (Ainscow, 1997, p. 22).
Vigotski já havia evidenciado, na década de 20, do século XX, em Moscou, o que poderia ser
desenvolvido em cada pessoa voltando-se para o que estava intacto e não para o que se considera
“defeituoso”. Sua afirmação sobre a cegueira ilustra com toda clareza sua compreensão do
significado da deficiência e sobre o potencial humano.
A cegueira, ao criar uma formação peculiar de personalidade, reanima novas fontes, muda as
direções normais do funcionamento e, de uma forma criativa e orgânica, refaz e forma o
psiquismo da pessoa. Portanto, a cegueira não é somente um defeito, uma debilidade, senão
também em certo sentido uma fonte de manifestação das capacidades, uma força. (Por
estranho que seja, semelhante a um paradoxo). (Vygotysky, 1997, p. 48).
No Brasil, o movimento da inclusão tem sido acompanhado de aplausos e de reprovações. De um
lado há concordância a respeito da inclusão como oposição à exclusão de pessoas com deficiências
no ensino regular. Neste sentido todos passam a defendê-la e ninguém se arriscaria a pronunciar-se
contra ela. De outro lado, há discordância quanto à inclusão indiscriminada, na qual, sem qualquer
avaliação prévia é matriculado o aluno com deficiência na escola regular e sem análise de suas
condições e das necessidades requeridas para seu atendimento, quer do ponto de vista de recursos
humanos, quer do ponto de vista das adaptações físicas e materiais. A educação inclusiva, segundo
Dens (1998) abandona a ideia de que só a pessoa normal pode contribuir; volta-se para o
atendimento às necessidades daquelas pessoas com deficiência e para tal requer um currículo
apropriado. Contudo, isso é necessário, mas não é suficiente, pois como afirma esse autor, ainda que
se providenciem todos os recursos pedagógicos, faz-se, também, necessária a mudança de ideologia,
e esta é uma transformação lenta.
Professores universitários têm refletido sobre a situação ideal e real referente à educação inclusiva,
dentre os quais cabe citar os que seguem. Mazzotta (2008) enfatiza a necessidade de, além dos
ideais proclamados e das garantias legais, conhecer as condições reais da educação pública e
obrigatória, para identificar e dimensionar os principais pontos de mudanças necessárias. Bueno
(2001) refere à necessidade de apoio ao trabalho docente, para implementar processos de inclusão.
Masini (2004a) ressalta a responsabilidade dos envolvidos diretamente no processo de inclusão
escolar; assinala como requisito que cada um conheça seus próprios limites, pessoais e de formação,
para contribuir para a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais, examinando as
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condições e limites das escolas e analisando as formas possíveis para que a inclusão se realize em
benefício do estudante com deficiência. Aonta, também, a importância de investigações que
forneçam dados sistematizados e analisados sobre experiências de inclusão de alunos com
deficiências em escolas, identificando: como fazer a inclusão no que diz respeito aos recursos
humanos e materiais; às especificidades dos alunos a serem incluídos e às necessidades a serem
atendidas, do ponto de vista educacional como social; o que se objetiva da inclusão; condições
humanas, materiais e institucionais oferecidas para que ocorra.
O MEC e demais órgãos governamentais, de forma geral, tem realizado decretos a favor da educação
inclusiva. A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Bernardo, no Estado de São Paulo, em 1999,
desenvolveu um plano junto às escolas viabilizando e enfatizando as seguintes condições necessárias
para a inclusão educacional ocorrer: união entre a escola e a comunidade; acompanhamento do
processo gradativo com estudo, planejamento, orientação à família e à comunidade; equipe
suficiente, com preparo e disponibilidade; equipamento apropriado e serviços de apoio técnico e
pedagógico.
Discorrer sobre educação inclusiva conduz imediatamente a questões sobre a diversidade, conforme
é enfocado a seguir.

DIVERSIDADE
Falar de diversidade é discorrer sobre o que difere da própria identidade – a alteridade – e imbrica a
relação entre o eu e o outro1. Relação, de acordo com Durante (2007, p. 3), cheia de dessimetrias e
renúncias. Como afirma este autor, é a relação mãe-criança que desvela a alteridade e assinala o
início da relação com o outro, na qual estão enraizadas tres questões fundamentais:
1) É possível conhecer outrem?
2) É possível compreender outrem?
3) É possível atribuir a outrem o papel de “barqueiro passador de fronteira”, do ponto de vista do
conhecimento e da realização de si mesmo?
As duas primeiras questões, que convidam a pensar sobre as condições necessárias para conhecer o
outro e sobre quais propiciariam compreendê-lo, levam-nos de volta à originalidade da contribuição
de Ausubel quando ele considera o processo de relação; alerta, outrossim, na interação com o outro,
atenção às diferentes maneiras de ser do aprendiz e de sua maneira de ter acesso a informações
sobre o que o cerca para compreender o seu derredor. A terceira questão, referente à crença na
capacidade de compreensão e autonomia do outro para ultrapassar conhecimentos e autorrealizarse, resgata a linha diretriz de Ausubel em sua Teoria de Aprendizagem Significativa. A sistematização
dos princípios que propiciam ao ser humano situar-se no mundo, organizando sua experiência e
atribuindo significados à realidade em que se encontra, revela, do autor, crença no outro, no uso de
sua compreensão e autorrealização quando condições educacionais apropriadas lhe são oferecidas.
Em linhas gerais, pode-se afirmar que os princípios da TAS podem ser vistos como os recursos
facilitadores para a ocorrência da aprendizagem signifcativa no atendimento à diversidade, ao
considerar as características próprias do outro e as suas especificidades que o identificam como
“diferente”, sem pré-definições, ou estereótipos. Esse encaminhamento parece promissor e resgata
o que Vygotsky (1997) já havia descoberto na década de 20 do século XX: descobrir o potencial e
desenvolvê-lo e conhecer as deficiências para lidar bem com os limites.
A aprendizagem significativa está em conformidade com autores construtivistas que reverteram a
concepção do aprender e o enfoque da avaliação, ao enfatizar a importância de investigar o
potencial da criança e o que ela sabe, antes de buscar diagnosticar desvios que expliquem seus
bloqueios de desenvolvimento, ou problemas de aprendizagem. Vygotsky (1997) na Rússia na década
de 20 do século XX – época em que a área de Educação Especial era denominada Defectologia –
como responsável pelo diagnóstico e tratamento daqueles que tinham defeitos, transformou esse
quadro ao introduzir estudos e atendimento de pessoas com deficiências investigando
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primeiramente seu potencial, propiciando seu desenvolvimento e inclusão social. Sacks (1998), ao
comentar essa proposta, em obra referente ao desenvolvimento de surdos, sugeriu que o trabalho
de Vigotski deveria ser denominado Intactologia e não Defectologia. Essa concordância de enfoques
evidencia a TAS como um recurso facilitador da educação inclusiva.

Na escola alunos com necessidades educacionais especiais
A proposta da educação inclusiva, como ideal, não constitui polêmica e dificilmente alguém se
pronunciaria contra ela. A problemática se instala na prática quando o professor (a) se depara com
um aluno (a) com necessidades educacionais especiais no cotidiano da sala de aula.
Pode-se apontar como dificuldade inicial a diversidade que essa denominação engloba, ao enquadrar
alunos (as) com: dificuldades de aprendizagem; deficiência visual – cegueira ou baixa visão;
deficiência auditiva ou surdez; deficiência motora; paralisia cerebral; deficiência múltipla, síndrome
de Down e outras síndromes.
Não há educador especializado que tenha conhecimento e preparo para atendimento a tantas
diferentes especificidades. A inclusão educacional, por outro lado, como já foi exposto, só ocorre
com a participação conjunta de profissionais da escola, da família, da comunidade. Não se pode,
pois, depositar no professor da classe a total responsabilidade da inclusão educacional do aluno com
necessidades educacionais especiais. É indispensável que ele conte com apoio da escola e com a
orientação apropriada para propiciar ao aluno com necessidades educacionais especiais condições de
participar do que é ensinado e das relações sociais.
São apresentados, a seguir, alguns dados de pesquisa sobre inclusão educacional, para ilustrar o que
diz o aluno com necessidades educacionais especiais sobre sua situação e o que dizem os pais,
objetivando oferecer dados do cotidiano, para que cada professor pense sobre a própria atuação
com o aluno com necessidades educacionais especiais.

Pesquisa no ensino superior
A partir de uma pesquisa realizada (Masini, 2004b) com doze estudantes com diferentes tipos de
deficiência: quatro com deficiência visual, quatro com deficiência auditiva severa e profunda e
quatro com paralisia cerebral, foi registrado relato escrito de entrevistas gravadas, feita a partir de
um roteiro utilizado para assegurar que os três entrevistadores obtivessem respostas a alguns itens
básicos. São apresentados a seguir recortes de dados referentes ao que dizem os alunos dos
professores, retirado do Quadro 2 – “Convergências sobre o que facilita a inclusão de estudantes do
ensino superior” (apêndice 1) e do Quadro 3 – “Convergências sobre o que dificulta a inclusão de
estudantes do ensino superior” (apêndice 2).
Agentes

Exemplos de condições que Situação de ocorrência
favorecem
Professores
Professores adequados e abertos Um aluno com deficiência auditiva disse
às necessidades da aluna, solícitos que o professor de ginástica, na faculdade,
e dispostos a contribuir, fazendo falava bem devagar com ele e a
modificações
conforme
as comunicação era ótima.
necessidades da aluna. (7/12)
Quadro 2 - Convergências gerais das condições que favorecem a inclusão do estudante no ensino
superior - 2004

Agentes

Exemplos

de

condições
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Professores

favorecem
Falta de preparo e de interesse Uma aluna com deficiência visual falou da
em ensinar o aluno com recusa do professor em fazer provas
deficiência. (9/12)
ampliadas.

Discriminar e possuir preconceito Uma aluna com paralisia cerebral destacou
em relação ao aluno com a atitude do professor que a
deficiência. (3/12)
desaconselhou a fazer o curso escolhido.
Quadro 3 - Convergências gerais das condições que dificultam a inclusão do estudante no ensino
superior - 2004

Pesquisa no ensino fundamental, médio e superior
Em pesquisa realizada (Masini, Siaulys, Neves, Araujo, & Tardivo, 2002-2003) sobre inclusão de
alunos com deficiência visual com doze alunos (quatro de cada nível de escolarização); dez
professores (quatro do ensino fundamental 1, três do fundamental 2, três do ensino médio); sete
coordenadoras (três do ensino fundamental 1, duas do fundamental 2, duas do ensino médio); sete
mães (quatro do ensino fundamental 1, três do fundamental 2), foram registrados relatos escritos de
entrevistas gravadas, feitas a partir de um roteiro utilizado para assegurar que os entrevistadores
obtivessem respostas a alguns itens básicos. São apresentados a seguir recortes de dados referentes
ao que dizem os alunos e as mães, a respeito dos professores, retirado do “Quadro 4 –
Convergências sobre o que facilita a inclusão escolar – alunos” (apêndice 3); do “Quadro 5 –
Convergências sobre o que dificulta a inclusão escolar – alunos” (apêndice 4); do “Quadro 6 –
Convergências sobre o que facilita a inclusão escolar – mães” (apêndice 5) e do “Quadro 7 –
Convergências sobre o que dificulta a inclusão escolar – mães” (apêndice 6).
Agentes
Professores

Condições que Facilitam
Mostrar-se disposto a
ajudar e ensinar de
acordo
com
as
necessidades
e
limitações do aluno.
(7/12)

Situação de ocorrência
Professores que tiravam dúvidas dos alunos e que
tinham forma “muito mais clara de ensinar”; que se
dispunham a ouvir, e propunham modificações que a
ajudassem, como: gravar a matéria em fitas cassete,
providenciar provas ampliadas, fazer provas orais;
que pediam orientações à professora da sala de
recursos e passavam o material para ela fazer os
gráficos e figuras em relevo; que ditavam a matéria
para a aluna; recebiam bem a aluna quando esta lhes
falava a respeito de suas dificuldades em relação à
deficiência visual.
Quadro 4 - Convergências das condições que facilitam a inclusão escolar – alunos - 2002-2003

Agentes

Condições
que
dificultam
Realizar
menos
cobranças em relação às
atividades desenvolvidas
em sala de aula, do que
realiza
com
outros
alunos. (3/12)

Professores
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Estar despreparado para Professores assustavam-se com a máquina em Braille
ensinar
o
aluno e reclamavam do barulho. Alguns não davam atenção
deficiente: sem abertura quando alunos iam conversar a respeito de
para conversar sobre as dificuldade em entender a letra na lousa; não tinham
dificuldades do aluno, liberdade, pois professores não colaboravam e
incomodam-se, não têm recusavam-se fazer provas ampliadas; alguns não
paciência e não se sabiam explicar alguns conceitos; uma professora
esforçam para auxiliá-lo afirmou que a aluna atrapalhava os colegas, ao
em seu aprendizado. mudar de lugar para copiar a matéria da lousa.
(9/12)
Quadro 5 - Convergências das condições que dificultam a inclusão escolar - alunos – 2002-2003

Condições
que Situações de ocorrência
favorecem
Professores/
Atitudes que levam em Professora que assegurou à mãe que o aluno poderia
Coordenadores consideração
a aprender em uma escola comum, estimulando-o; a
deficiência do aluno, professora especializada dava aula de Braille ao aluno
visando
o
seu e também à sua mãe e dava orientações aos
aprendizado. (6/7)
professores da sala regular.
Quadro 6 - Convergências das condições que favorecem a Inclusão escolar - mães – 2002-2003
Agentes

Agentes
Professores

Condições
que
dificultam
Tratar os alunos de
modo a discriminá-los.
(6/7)

Situações de ocorrência

Professores disseram que o aluno era lento; uma
professora o chamou de “ceguinho”; uma professora
de outra escola barrou o aluno na porta da classe; um
professor de outra escola disse à aluna que não
poderia ensiná-la, pois não sabia dar aulas a anormais
Muitos professores não entendiam o problema da
baixa visão e a aluna não apresentava
desenvolvimento.
Quadro 7 - Convergências das condições que dificultam a inclusão escolar - mães – 2002-2003

Pesquisa realizada com crianças surdas, crianças com deficiências visuais e crianças sem essas
deficiências – 2001-2002
Neste tópico, é apresentado um recorte da pesquisa (Masini et al, 2001-2002) com um aluno surdo,
ilustrando a especificidade que requer atenção do professor. A situação exposta a seguir ocorreu na
pesquisa: um aluno surdo não compreendia o que estava lendo, levando a professora especializada a
solicitar que o aluno explicasse o que não entendia na frase “Na briga o menino caiu”. O diálogo
entre professora e o aluno, em língua de sinais, mostrou que ele havia confundido a palavra briga
com a palavra barriga, deixando a sentença sem sentido. Essa troca realizada pelo aluno ocorreu por
ter sido utilizada somente a visão na aprendizagem da leitura e escrita, sem o recurso auditivo.
Visualmente, essas duas palavras são semelhantes, quando há omissão do a da sílaba ba, o que leva
facilmente à confusão. Isso ocorre entre aqueles que utilizam a visão para a leitura, sem a audição.
Outras trocas semelhantes ocorreram na pesquisa na classe de surdos. Se uma professora
desconhece a especificidade da aprendizagem da leitura e escrita pela criança surda, poderá
facilmente interpretar esse tipo de dificuldade como fruto da falta de compreensão e elaboração do
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aluno. Quando isso ocorre, provavelmente ela não irá oferecer ao aluno as condições necessárias
para ocorrência de uma Aprendizagem Significativa. Esse tipo de engano de interpretação – de
confundir dificuldades aparentes e de origem perceptual, com dificuldades reais, devidas à
compreensão e elaboração – prejudica o processo de desenvolvimento do aprendiz e de confiança na
sua própria elaboração e compreensão.
A afirmação de Quadros (2012) reitera a falta de conhecimento do específico, ao assinalar como a
educação do surdo deu pouca atenção às características perceptivas daquele que recebe
informações predominantemente pelo Ver, ao voltar-se para a linguagem. “Ao longo da história da
educação de surdos no Brasil sempre houve uma preocupação exacerbada com o desenvolvimento
da linguagem. As propostas pedagógicas sempre foram calcadas na questão da linguagem”.
Esses recortes das pesquisas apresentadas constituem uma tentativa de ilustrar especificidades de
alunos com necessidades educacionais especiais e a importância do professor considerar suas
manifestações, do que percebe e compreende, para oferecer condições apropriadas para que ele
participe e aprenda o que lhe é ensinado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa de Masini (2001-2002) mostrou que correu organização e elaboração dos dados – pelos
alunos surdos, pelos alunos com deficiência visual e pelos alunos sem essas deficiências, quando as
professoras:
a) introduziram assuntos do cotidiano e situações familiares da criança para que ela se
manifestasse, resolvendo situações problemas, ou escrevendo a partir de suas possibilidades;
b) procuraram recursos para que os alunos se interessassem pelo tema e estivessem atentos à
informação oferecida, procurando realizar as atividades propostas;
c) buscaram as possibilidades de cada criança se comunicar falando, gesticulando, fazendo uso
da língua de sinais, ou escrevendo;
d) verificaram quais as facilidades e dificuldades dos alunos, procurando as condições
apropriadas para que percebessem os dados;
e) ofereceram situações aos alunos para retomarem e exporem o que haviam feito, percebendo
o que e onde haviam errado;
f) estiveram atentas à disposição, interesses e experiência perceptiva do aprendiz, aproveitando
situações emergentes.
A análise evidenciou que, no ato de aprender, é indispensável o conhecimento das características
daquele que dispõe dos sentidos de visão e da audição; daquele que só dispõe da visão, sem a
audição; daquele que dispõe da audição sem a visão. É necessário esse conhecimento para poder
identificar quando ocorre aprendizagem significativa, bem como dificuldades reais e dificuldades
aparentes. Os dados analisados mostraram que para compreender os processos envolvidos há
necessidade de aprofundamento na parte teórica da cognição humana em diferentes áreas de
conhecimento e nas peculiaridades da construção do pensamento, na presença e na ausência dos
sentidos de distância: visão ou audição. Reiterou, dessa forma, as diretrizes da TAS, assinalando que
uma maneira eficiente de propiciar condições para a realização de aprendizagem significativa de
alunos com deficiência, ou sem deficiência, é a aceitação da "bagagem" que possuem; a partir daí,
recorrer a recursos acessíveis às suas específicas formas de percepção e compreensão, bem como a
materiais que conduzam à aquisição clara de informações. Evidenciou, também, que algumas
dificuldades aparentes e algumas dificuldades reais das crianças com deficiências visuais, com surdez,
ou com outros fatores que levam a necessidades educacionais especiais, podem estar relacionadas
ao próprio déficit e outras ao desconhecimento das especificidades requeridas para o aluno ter
acesso às informações e material do assunto a ser ensinado.
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Os recortes apresentados delinearam alguns itens a serem lembrados quando se está frente a alunos
com necessidades educacionais especiais devido a fatores específicos como ausência ou limitação de
um dos sentidos, ou de dificuldades motoras ou intelectuais. É importante assinalar, também, que a
singularidade precisa sempre ser considerada, para não se criar outro tipo de determinismo
impeditivo de estar lidando com a alteridade, como por exemplo, considerar que todas as pessoas
que tem uma deficiência, como por exemplo, ter baixa visão, comportam-se ou percebem da mesma
forma. A baixa visão apresenta um funcionamento visual muito variado acarretando: dificuldade para
enxergar a mais de três metros de distância, ou, ter mais dificuldade para enxergar de perto, definir
imagens, cenas, decodificar letras; copiar da lousa e ler. Há alunos que necessitam do aumento de
contraste, de ampliação dos materiais, aumento ou controle da iluminação para uma boa resolução
visual.
Os dados analisados das pesquisas (Masini, 2001-2002, 2002-2003, 2004) das quais foram
apresentados recortes e depoimentos do que facilita e do que dificulta a inclusão, permitem afirmar
que a TAS fornece perspectivas para o trabalho com alunos com deficiência como com alunos sem
deficiência, assegurando que seus recursos facilitadores e princípios:
- constituem alternativa para o desenvolvimento e ultrapassagem de limites, que bloqueiam o
desenvolvimento dos alunos;
- ilustram que um campo de possibilidades permanece sempre diante de cada aluno – o
importante é saber desvendar suas características e potencial – elemento dinamizador do
aprender.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1
Quadro 2 - Convergências gerais das condições que favorecem a inclusão do estudante no ensino
superior
Agentes
Exemplos de condições que Situação de ocorrência
favorecem
Professores
Professores adequados e abertos Um aluno com deficiência auditiva disse
às necessidades da aluna, solícitos que professor de ginástica, na faculdade,
e dispostos a contribuir, fazendo falava bem devagar com ele e a
modificações
conforme
a comunicação era ótima.
necessidade da aluna (7/12).
Colegas
e Ter um bom contato e receber Os colegas emprestavam o caderno para
amigos
ajuda dos colegas de classe copiar para um aluno com paralisia
(7/12).
cerebral.
Sair com amigos para fazer As alunas com deficiência visual relataram
atividades de lazer (8/12).
que saíam no fim de semana para ir ao
shopping, cinema, lanchonetes.
Ser bem recebida e aceita pelos Item descrito pelos alunos com paralisia
colegas (3/12).
cerebral, por exemplo, uma festa de
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Família

despedida para um destes alunos.
Apoio, estímulo e busca por Morar longe dos pais para complementar
educação e independência. Apoio seus estudos; ir de metrô e ônibus para a
da mãe (10/12).
escola (alunas com deficiência visual).
Receber a ajuda do irmão (5/12).

Próprias

Um estudante com paralisia cerebral disse
dar-se bem com a irmã, que indicou a
faculdade que tinha a estrutura física
adequada para ele (rampas, banheiro
especial), levando-o; saindo juntos com os
amigos.

Ajuda da família para acompanhar
a escola (6/12).
Uma estudante com deficiência visual citou
que a mãe fez o ensino médio junto com
ela, matriculando-se na mesma escola.
Respeitar os limites do filho.
Aceitar a deficiência (4/12)
Um estudante com paralisia cerebral
comentou que a mãe o aceitou bem, o pai,
porém,
aceitou-o
só
depois
da
comprovação de sua inteligência era
normal.
Fazer atividades culturais e Um estudante com deficiência visual citou
artísticas (3/12).
o curso de violão.
Pedir bolsa
faculdade
(2/12).

de

estudo

Trabalhar (6/12).

na Duas estudantes com deficiência visual
conseguiram Bolsa de Estudos nas
Universidades particulares em que
estudavam.
Uma estudante com deficiência auditiva
falou de seu trabalho como auxiliar
administrativa em uma empresa.

Sentir-se como os demais, ter Um estudante com deficiência auditiva
força de vontade, fazer planos e expôs sua forma de agir: fazendo
aceitar a deficiência (9/12).
amizades, na
Internet, com outros surdos.
Fazer solicitações aos professores
para que oferecessem melhores Duas estudantes com deficiência auditiva
condições de aprendizagem e disseram que sempre pediram para os
para os colegas para receber professores falarem devagar e de frente
ajuda (4/12).
para elas.
Reivindicar e denunciar atitudes Uma estudante com paralisia cerebral
de preconceito (3/12).
processou a faculdade, por discriminá-la
não permitindo que fizesse Psicologia.
Ser dedicado nos estudos e
concentrar-se nas aulas (6/12).
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Dominar a língua de sinais (4/12).

Possuir expectativas profissionais
(6/12).

Contexto social

Instituições

Os quatro estudantes aprenderam LIBRAS
de
diferentes formas e apontaram sua
importância.

Uma estudante deficiente visual referiu-se
a seus planos, busca estabelecer um plano
de carreira, para trabalhar no setor de
recursos humanos.
A deficiência traz vantagens Um aluno com paralisia cerebral contava
(3/12).
com transporte especial gratuito oferecido
pela prefeitura, que o levava e buscava na
Universidade.
Contratar intérpretes para os Três Universidades particulares onde
alunos com deficiência auditiva estudavam
(3/12).
três dos alunos com deficiência auditiva
estavam providenciando contratação de
intérpretes.
Ledores (2/12).

Duas das estudantes com deficiência visual
referiram-se ao auxílio dos ledores para
compensar a falta de livros em braile.

Uma
Associação
particular Dois alunos com paralisia cerebral
oferecer bons profissionais e estudaram nessa Associação e referiram
apoio (2/12).
muita gratidão por isso.
Quadro 2 - Convergências gerais das condições que favorecem a inclusão do estudante no ensino
superior

APÊNDICE 2
Quadro 3 - Convergências gerais das condições que dificultam a inclusão do estudante no ensino
superior
Agentes
Exemplos de condições que Situação de ocorrência
favorecem
Professores
Falta de preparo e interesse em Uma aluna com deficiência visual falou da
ensinar o aluno com deficiência recusa do professor em fazer provas
(9/12).
ampliadas.

Colegas
amigos

Família

Discriminar e possuir preconceito
em relação ao aluno com Uma aluna com paralisia cerebral destacou
deficiência (3/12).
a atitude do professor que a
desaconselhou
a fazer o curso escolhido.
e Falta de aceitação.
Um dos entrevistados com paralisia
Desconhecer a deficiência e não cerebral citou a discriminação dos colegas:
lidar
com
a
pessoa recusa em emprestar material.
adequadamente (10/12).
Superproteção (6/12).
Três alunas com deficiência visual
ressaltaram que a superproteção familiar
como um fator que dificulta os
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relacionamentos
independência.

Próprias

e

a

aquisição

de

Apresentar dificuldade em aceitar
a deficiência (3/12).
Dois alunos com paralisia cerebral
destacaram atitudes inapropriadas da
família e a confusão entre deficiência física
e mental-cerebral, comentou que a mãe o
aceitou bem, o pai, porém, aceitou-o só
depois da comprovação de sua inteligência
era normal.
Ter dificuldades na escola ou não Uma universitária com deficiência auditiva
gostar da mesma (4/12).
disse que nunca foi boa aluna.
Não trabalhar (4/12).

Os alunos com paralisia cerebral
destacaram que tem dificuldade em
conseguir empregos formais.

Insegurança,
desconfiança
e
preconceito em relação a outras
pessoas ou ter afinidade apenas
com pessoas com deficiência
visual (3/12).

Uma aluna com deficiência visual relatou
seu preconceito com relação às outras
pessoas como quando estas não levavam
em conta suas opiniões.

Uma estudante com deficiência visual falou
Problemas
para
aceitar
a que
deficiência (3/12).
teve problemas para aceitar suas
limitações, inclusive falar com os pais sobre
elas.
Ter que pedir ajuda aos colegas:
para alimentar-se e pegar a Dois alunos com paralisia cerebral
matéria (2/12).
relataram o fato de pedir ajuda para
alimentar-se, para copiar a matéria ou tirar
xerox do caderno.
Dificuldade na comunicação
Social (2/12).
Dois entrevistados com paralisia cerebral
citaram que as pessoas dizem que não
entendem o que eles falam.
Instituições
“Barreiras arquitetônicas” (falta Os quatro entrevistados com paralisia
de rampa de acesso, banheiro cerebral tiveram dificuldade para serem
adaptado, elevador) (2/12).
aceitos em escolas ou universidades.
Quadro 3 - Convergências gerais das condições que dificultam a inclusão a inclusão do aluno no
ensino superior

APÊNDICE 3
Quadro 4 - Convergências gerais das condições que favorecem a inclusão– alunos – 2002-2003
Agentes
Exemplos de condições que Situação de ocorrência
favorecem
Professores
Mostrar-se disposto a ajudar e Professores que tiravam dúvidas dos
ensinar de acordo com as alunos e que tinham forma “muito mais
necessidades e limitações do clara de ensinar”; que se dispunham a
aluno (7/12).
ouvir, propunham modificações que a
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Colegas

Familiares

ajudassem, como: gravar a matéria em
fitas
cassete,
providenciar
provas
ampliadas, fazer provas orais; que pediam
orientações à professora da sala de
recursos e passavam o material para ela
fazer os gráficos e figuras em relevo; que
ditavam a matéria para a aluna; recebiam
bem a aluna quando esta lhes falava a
respeito de suas dificuldades em relação à
deficiência visual.
Possuir amizades com os colegas Diferentes depoimentos ilustraram as
(10/12).
amizades: pular corda e amarelinha com
suas amigas; confidenciar seus segredos;
durante os intervalos das aulas, brincar
com seus colegas de classe; gostar de
conversar com os colegas de classe;
receber apoio de amigas quando começou
a perder a visão (aos 9 anos); saía para
shows com as amigas do colegial; sair com
os amigos do Laramara; ir, nos finais de
semana, com amigos da faculdade e da
Laramara ao cinema e ao teatro; sair com
os colegas e com um casal de amigos dos
pais nos finais de semana; Brincar com os
colegas da rua de casinha, Barbie e pegapega; fazer muitas cosias junto com o
melhor amigo, um colega, também
Receber ajuda dos colegas deficiente visual;
durante as aulas (9/12).
Várias situações foram citadas: colegas
ditarem a matéria apresentada por escrito;
fazer perguntas sobre a matéria da escola
para amigos na internet; as colegas da
faculdade de ajudavam gravando a matéria
para ela; não receber discriminação, mas
sendo prestativos.
Receber ajuda dos irmãos (6/12).
Receber ajuda de irmãs de diferentes
formas: para fazer as lições em casa, ao
ditar a matéria, em sala de aula quando
frequentavam a mesma classe; ao brincar
de boneca, de escolinha e fazer bolos em
casa; ao sair com a irmã e amigos desta nos
finais de semana.
Receber ajuda dos pais (8/12).
Diferentes situações descreveram como foi
importante essa participação para o
crescimento dos alunos: ler alguma coisa
no computador, quando o aluno não
conseguia; a mãe passar a matéria para o
Braille e digitar, transcrevendo, os
trabalhos feitos em Braille; ler a matéria

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 25

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Instituições

Frequentar a Instituição Laramara
(10/12).

Próprias

Falar abertamente com as
pessoas sobre a deficiência e as
dificuldades (7/12).

para a aluna; apoiar e estimular a ser livre;
acompanhar a aluna em parte do trajeto
para a escola; os pais ajudarem em sua
formação; cultivar relação muito boa com a
mãe.
Fazer cursos de pintura, modelagem e
teclado; aulas de inglês e educação física;
testar os materiais do Laratec; curso de
informática e trabalhar com telemarketing;
curso de violão; aprender o Braille; fazer
aulas de teatro e canto; trabalhar com uma
psicóloga e uma pedagoga; curso dança,
natação, fisioterapia e frequentar grupo
de jovens.
Pedir à professora de recursos que
orientasse seus colegas a ditar a matéria
para ele; conversar abertamente com cada
professor sobre suas limitações; dialogar
com os professores, para “chegar a um
consenso com ele”; falar a respeito da
própria deficiência com as pessoas;
conversar com os professores a respeito de
suas dificuldades visuais; utilizar seus
direitos como portadora de uma
deficiência visual, como o transporte
gratuito; empenhar-se em fazer com que
os professores lhe fizessem as mesmas
cobranças quanto aos demais alunos;
copiar a matéria dos cadernos dos colegas
com o auxílio da telelupa.

Demonstrar independência e
autonomia, e vontade própria
para enfrentar as dificuldades e Diferentes desejos foram expressos: de
fazer planos (8/12).
fazer um curso de montagem de
computadores; de assumir a rádio da
escola; de lutar pelo que quer e ir em
frente; de trabalhar com computadores; de
trabalhar na área de recursos humanos, no
setor de atendimento ao consumidor; fazer
mudanças, pretendia não passar toda a
vida trabalhando com telemarketing; lutar
para conseguir bolsa de estudos na
faculdade e conseguiu vinte por cento;
participar de um grupo vocal; querer
estudar na USP, tendo já prestado
simulados e vestibulares;
prestar
vestibular, mesmo sabendo que sua família
não poderia pagar a faculdade, tendo sido
aprovada em duas e pedido bolsa de
estudos.
Quadro 4 - Convergências gerais das condições que favorecem a inclusão– alunos – 2002-2003
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APÊNDICE 4
Quadro 5 - Convergências gerais das condições que dificultam a inclusão – alunos – 2002-2003
Agentes
Exemplos de condições Situações de ocorrência
que dificultam
Professores
Realizar
menos Os professores não tinham consciência de que o
cobranças em relação às raciocínio era o mesmo para quem enxergava e para
atividades desenvolvidas quem não enxergava: no ensino médio realizavam
em sala de aula, do que menos cobranças em relação à aprendizagem; na
realiza
com
outros faculdade, matérias de exatas, não foram aprendidas,
alunos (3/12).
pois os professores não cobravam os exercícios.

Colegas/
Amigos

Família

Própria

Estar despreparado para
ensinar
o
aluno
deficiente: sem abertura
para conversar sobre as
dificuldades do aluno,
incomodam-se, não têm
paciência e não se
esforçam para o auxiliar
em seu aprendizado
(9/12).
Sentir-se discriminado e
não receber ajuda dos
colegas da classe (4/12).

Professores assustavam-se com a máquina em Braille
e reclamavam do barulho. Alguns não davam atenção
quando alunos iam conversar a respeito de
dificuldade em entender a letra na lousa; não tinham
liberdade, pois professores não colaboravam e
recusavam-se fazer provas ampliadas; alguns não
sabiam explicar alguns conceitos; uma professora
afirmou que a aluna atrapalhava os colegas, ao
mudar de lugar para copiar a matéria da lousa.

Os colegas a discriminavam quando havia atividades
em grupo na faculdade; não levavam em
consideração suas opiniões por ser cega; disseram
que tirava boas notas por ser protegido; não as
ajudavam; não conseguiam ditar a matéria para ele;
reclamavam por ele sempre pedir silêncio.
Deixar
de Não se falava muito a respeito, ficavam com um
conversar abertamente a pouco de medo de falar sobre a deficiência; não
respeito das dificuldades sentia abertura para fazer perguntas em casa.
em
decorrência
da
deficiência visual (3/12).
O pai não a aceitava em virtude de sua deficiência;
Discriminar
ou
não quando brigava com seus irmãos, a mãe sempre
respeitar/aceitar
a ficava do lado deles.
pessoa portadora de
uma deficiência visual
(2/12).
Os parentes às vezes queriam lhe proteger, devido à
falta de conhecimento deles; a mãe não a deixava
Tentar proteger de modo sair, o que a atrapalhava na conquista de sua
que interfira no espaço autonomia.
pessoal do outro (2/12).
Possuir dificuldade no Não possuía afinidade com os colegas da sala;
relacionamento
social afirmou ter sérios problemas com jovens, tinha
com
indivíduos
de afinidade apenas com colegas mais velhos do
mesma faixa etária e/ou cursinho e amigos de seus pais; tornava-se amigo
da classe (4/12).
apenas das pessoas que se aproximavam dele; era
muito insegura e desconfiada em relação aos outros.
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Não tinha coragem de falar sobre sua deficiência com
Ter dificuldades em seus pais e com as pessoas de sua cidade; não
aceitar e falar sobre a aceitava suas dificuldades e conviveu com as pessoas
deficiência visual com sem que elas percebessem a sua deficiência, o que
outras pessoas (2/12).
lhe trouxe problemas.
Dificuldades
geradas Queda brusca da acuidade visual exigiu mudanças em
pela própria deficiência sua convivência e certas adaptações; na faculdade,
(2/12).
não consegue ler por muito tempo, sobretudo se a
letra for muito pequena.
Instituição

Contexto social

Falta de preparo e
disponibilidade
para
trabalhar com alunos
deficientes (4/12).

Na escola faltava melhor aparato e recursos que
possibilitassem a chegada do conhecimento até ele;
inicialmente, não era levado ao recreio e permanecia
sozinho na sala; sala muito escura e por isso não
conseguia fazer a lição; a antiga escola cobrava para
transcrever seu material para o Braille e não o
matriculou no ano seguinte por ele ser deficiente
visual; falta de interesse da escola em lhe dar aulas
de educação física ao aluno com deficiência visual.
Sofrer
comentários Algumas pessoas faziam comentários sobre
maldosos de pessoas deficientes visuais no shopping; absurdo a sociedade
alheias. Discriminação
impor a existência de vagas apenas para deficientes;
(4/12).
algumas pessoas da comunidade a chamavam de
“ceguinha”, diziam que ela não tinha capacidade para
fazer coisa alguma.
Faltar um número maior
de escolas que possuam Muita dificuldade em localizar uma escola perto de
sala de recursos. Ser sua casa que contasse com uma sala de recursos;
difícil o acesso aos existem pouco livros em Braille; para chegar à
poucos recursos (escolas Laramara, pegavam quatro ônibus.
especializadas, livros em
Braille, professores de
recursos)
disponíveis
(2/12).
Dificuldade
(2/12).

financeira Parou de fazer fisioterapia e natação, pois sua família
estava passando dificuldades financeiras; Não
conseguiu bolsa de estudos para a faculdade de
psicologia.

APÊNDICE 5
Quadro 6 - Convergências das condições que facilitam a inclusão escolar – mães – 2002-2003
Condições
que Situações de ocorrência
Agentes
favorecem
Médicos
Realizar um diagnóstico Médicos do Hospital das Clínicas diagnosticaram o
correto
e
fornecer problema e encaminharam para atendimento a
orientação
adequada Instituições especializadas.
(5/7).
Professores/
Atitudes que levam em Professora assegurou à mãe que o aluno poderia
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Coordenadores

Instituições

Família

consideração
a
deficiência do aluno,
visando
a
seu
aprendizado (6/7).
Frequentar
uma
Instituição
Especializada de apoio
ao deficiente visual (7/7).

aprender em uma escola comum, estimulando-o; a
professora especializada dava aula de Braille ao aluno
e também à sua mãe e dava orientações aos
professores da sala regular.
Alguns alunos frequentavam diferentes cursos da
instituição
desde pouca idade. Alguns eram
atendidos pelo setor de oftalmologia e quando
necessário, encaminhados. A escola comum, receber
orientação da instituição especializada.

Receber
ajuda
parentes (5/7).

dos As avós eram quem mais a ajudavam. Os pais e
irmãos davam apoio, ajudavam nas lições e com
brincadeiras. Alguns pais mudavam para São Paulo
para receber melhor atendimento, ou enviavam a
criança para tratamento no exterior. Bom
relacionamento com a família ajudava a ter
segurança.
Colegas e amigos Possuir amigos, ser O melhor amigo de Reinaldo também deficiente
sociável (2/7).
visual, fazia muitos cursos com ele, estavam sempre
juntos. Monica tinha muitos colegas e amigos, fazia
amizades facilmente.
Atitudes do filho Atitudes que visassem à Querer fazer cursos para ser mais independente.
com deficiência independência
e Locomover-se sozinho, e chegar a qualquer lugar
visual
autonomia (7/7).
pegando ônibus e metrô, até ir para outra cidade. Ser
comunicativo e bom aluno. Ter garra: reivindicar a
edição de livros em Braille; cobrar dos professores;
andar de bicicleta, patins e skate; brincar na rua,
gostar de desenhar e de montar Lego; ajudar a mãe,
que estava grávida, carregando peso para ela;
arrumar-se sozinha para ir à escola.
Ela própria
Ter
atitudes
que Incentivar a aprender o Braille; disponibilidade para
contribuíam
para o ditar a matéria para o filho; ter aulas de Braille, para
aprendizado
do(a) ajudar o filho; não superproteger e matricular em
filho(a) (7/7).
escolas regulares; procurar passar por situações
semelhantes andando com os olhos vendados, por
exemplo; esforçar-se para lhe ensinar matemática;
lutar para que houvesse uma sala de recursos na sua
cidade; ensinar a seguir regras, horários e educação,
conversando com o filho; ensinar a superar as
dificuldades; ajudar nas lições o mínimo possível,
mostrando que ela podia fazer sozinha.
Quadro 6 - Convergências das condições que facilitam a inclusão escolar do aluno 2002-2003
Observação - Os nomes que aparecem nos Quadros são fictícios

APÊNDICE 6
Quadro 7 - Convergências das Condições que Dificultam a Inclusão escolar- mães – 2002-2003
Condições
que Situações de ocorrência
Agentes
dificultam
Médicos
Fornecer
informações Frequentar durante muitos anos o Hospitais e
desencontradas (5/7).
médicos e sem obter resultados; quando notou que
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a filha, aos três meses, tinha algum problema na
vista, os médicos não diagnosticaram corretamente o
problema e disseram barbaridades como, por
exemplo, que ela tinha baixa resistência, não podia
ficar doente, não podia pegar Aids, o que intimidou a
menina; descobriu, aos seis meses da filha, que ela
tinha algum problema na visão, mas os tratamentos
só puderam ser iniciados meses depois.
Professores
Tratar os alunos de Professores disseram que o aluno era lento; uma
modo a discriminá-los professora o chamou de “ceguinho”; uma professora
(6/7).
de outra escola barrou o aluno na porta da classe; um
professor de outra escola disse à aluna que não
poderia ensiná-la, pois não sabia dar aulas a
anormais. Muitos professores não entendiam o
problema da baixa visão e a aluna não apresentava
desenvolvimento.
Contexto social
Falta
de
recursos Mães queixaram-se da dificuldade de acesso ao
financeiros
e material específico e lamentaram o fato de as
oportunidades (3/7).
melhores instituições estarem concentradas em São
Paulo, a família teve de deixar sua cidade em busca
dessas condições; queixaram-se da falta de placas em
Braille no colégio e na cidade, da falta de livros em
Braille, do fato de ninguém saber usar a biblioteca em
Braille que havia na cidade. Para ela, os pais eram
muito fechados com os filhos deficientes.
Familiares
Não aceitar a deficiência Os pais não aceitavam as dificuldades decorrentes do
(2/7).
problema dos filhos; seus primos reclamavam de
terem de cuidar dos que tinham deficiência quando
saíam juntos.
Elas próprias
Ser superprotetora (3/7). Algumas mães achavam que o filho não teria
capacidade para algumas coisas, como montar
computadores, frequentar escola regular, sair na rua
sozinho; sempre queria ensinar-lhe tudo primeiro;
acreditava ter mimado sua filha.
Atitudes do filho Procurar se proteger da Ter vergonha de pedir ajuda aos colegas; ter
com deficiência realidade (3/7).
dificuldade para aceitar o Braille; temer não se
visual
adaptar a colegas de outra escola e preferir namorar
meninas deficientes visuais; ser um pouco preguiçosa
e fechada.
Quadro 7 - Convergências das condições gerais que dificultam a inclusão escolar do aluno- 2002-2003
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Mesas Redondas
MESA REDONDA 2: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM UM AMBIENTE MULTIMÍDIA
ROMERO TAVARES
Departamento de Física / Programa de Pós-Graduação em Educação / Universidade Federal da Paraíba /
http://www.fisica.ufpb.br/~romero/

PREMISSAS
•
i.
ii.
•
a.
b.

A utilização da informática educativa:
pode facilitar a construção de significados,
pode diminuir o esforço cognitivo,
E desse modo:
facilitar a aprendizagem significativa, em contraposição à aprendizagem mecânica,
Ajudar a disseminar, de maneira acessível, os conceitos científicos passíveis de serem
modelados.

SUMÁRIO
•
•
•
•
•

Aprendizagem significativa
Animação interativa
Codificação dual, como forma de minimizar o esforço cognitivo
Representação múltipla, como forma de implementar a codificação dual
Objeto de aprendizagem, como forma de definir os contornos de um conteúdo específico

AUSUBEL – FUNDAMENTOS
•
•

•

•
•
•
•

Se tivesse de reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isso:
O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já
conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamento (Ausubel, Novak e
Hanesian-1980).
A aprendizagem significativa envolve a construção de novos significados, e na concepção de
Ausubel (2003) para que ela aconteça em relação a um determinado assunto são necessárias
três condições:
1. o material instrucional com conteúdo estruturado de maneira lógica;
2. a existência na estrutura cognitiva do aprendiz de conhecimento organizado e
relacionável com o novo conteúdo;
3. a vontade e disposição do aprendiz de relacionar a nova informação com o conhecimento
já existente.
Esses conceitos estáveis e relacionáveis já existentes na estrutura cognitiva são chamados de
subsunçores; ou conceitos âncora ou ainda conceitos de esteio.

AUSUBEL – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
•

•

O processo ensino-aprendizagem conduzido de maneira usual se apóia em livros texto. Esses
livros são estruturados de modo que os seus tópicos estão encadeados numa seqüência
lógica, e cada tópico tem a sua coerência interna.
Esse material se diz potencialmente significativo quando o aprendiz for capaz de relacioná-lo
com conhecimentos existentes em sua estrutura cognitiva.
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•

•

•

Costuma-se dizer que na aprendizagem significativa se transforma o significado lógico de
determinado material em significado psicológico; na medida em que o aprendiz internaliza a
informação, transformando-a em um conhecimento idiossincrático.
Desse modo se consuma a aprendizagem significativa, de maneira que a nova informação
será incorporada na estrutura cognitiva do aprendiz, usando o seu modo peculiar de fazer
isso.
O conhecimento anterior do aprendiz será alterado com essa incorporação, tornando-se
mais inclusivo; e o novo conhecimento também se modificará pela maneira específica como
se dará absorção do aprendiz.

CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS
•
•

•

•
•

A construção de significados diz respeito à relação que conseguimos fazer entre o que já
conhecemos e uma nova informação que nos é apresentada.
Considere que um caminhão se move, e vai deixando marcas no seu caminho. Suponha
que ele faz cada marca sempre depois de um mesmo intervalo de tempo da marca
anterior.
Se as marcas que ele deixou foram igualmente espaçadas, podemos concluir que durante
todo o percurso ele foi se movendo sempre de mesmo modo.

Podemos observar que depois de quatro intervalos de tempo, o caminhão deslocou-se o
dobro da distância percorrida em dois intervalos de tempo.
Em outras palavras, o espaço percorrido é proporcional ao tempo gasto, ou seja:
x=v.t

CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS
•
•
•
•

•
•

Conceito pode ser entendido como uma regularidade observada em eventos
(acontecimentos) ou objetos (coisas).
Conhecer a significação de um conceito implica em saber como ele se organiza, como ele se
estrutura.
Conhecer as significações de uma teoria implica em saber como ela funciona, em quais
circunstâncias ela se aplica.
Por exemplo: a compreensão de um texto é um processo resultante da construção de
significados. Ela envolve o entendimento das palavras (vocabulário) assim como o raciocínio
e a conexão entre a nova informação e o conhecimento prévio sobre o assunto.
A compreensão não é um processo passivo. O aprendiz tem de se engajar com a construção
de seus próprios significados.
Esse engajamento se reflete na utilização do conhecimento prévio, na elaboração de
inferências a partir das palavras e expressões que o escritor usou para comunicar
informações, ideias e pontos de vista.
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TEORIAS – LUDWIG BOLTZMANN
•
•

•

•
•

•

Todas as nossas ideias e conceitos são apenas nossas imagens internas.
A tarefa da teoria consiste na construção de uma imagem, em nós existente, do mundo
externo, devendo ela nos servir de guia em todos os nossos pensamentos e experimentos
(Boltzmann – 1899, p 52).
Ou seja, de certa maneira completando o processo mental à medida que executa
globalmente aquilo que é executado em pequena escala quando formamos uma
representação qualquer (Boltzmann – 1899, p 52).
O instinto de formar uma concepção teórica das coisas externas permaneceu invencível no
seio do homem (Boltzmann – 1899, p 53).
Nenhuma teoria é algo objetivo, algo que se recubra realmente com a natureza; a teoria é,
antes, apenas uma imagem mental dos fenômenos, estando no mesmo tipo de relação para
com estes que a relação existente entre o signo e o designado (Boltzmann-1899, p. 111).
Conclui-se então que a nossa tarefa não pode consistir em encontrar uma teoria
absolutamente correta, mas sim, antes uma afiguração mais simples possível e capaz de
representar os fenômenos da melhor maneira possível (Boltzmann-1899, p. 111).

MODELOS DE REALIDADE
•
•
•
•
•

Em Física os modelos da realidade são construídos usando-se equações, cujas soluções são
funções que normalmente dependem da posição e do tempo.
A representação clássica do movimento de um objeto pode ser obtida através das leis de
Newton ou das equações de Lagrange.
Uma animação interativa representa a evolução temporal de um modelo da realidade,
aceito pela comunidade científica.
Uma animação interativa pode possibilitar a representação de conceitos abstratos através de
objetos concretos, perceptíveis visualmente.
Uma entidade abstrata como um vetor que simboliza a força, é representada por uma seta
que se move colada no ponto de atuação desta força, modificando assim o seu módulo
direção e sentido na medida em que se altera a força que ela representa (Tavares – 2007).

MODELOS MENTAIS – JOHNSON LAIRD
•

•

•

•

•

Modelos mentais são representações psicológicas de situações reais, hipotéticas ou
imaginárias. Cientistas cognitivistas argumentam que a mente constrói modelos mentais
como uma consequência da percepção, imaginação e conhecimento, e compreensão do
discurso (Johnson-Laird; Girotto; Legrenzi -1998).
É plausível supor que modelos mentais exercem um papel unificador e central na
representação de objetos, estado de coisas, sequência de eventos, a maneira como o mundo
é, e atitudes sociais e psicológicas no dia a dia;
esses modelos mentais permitem que indivíduos façam inferências e predições, entendam
fenômenos, decidam que tipo de tipo de atitude utilizar e como controlar a sua execução, e
acima de tudo participar de eventos por mediação;
eles permitem a linguagem ser utilizada para criar representações comparáveis a aquelas
resultantes de um comunicação direta com o mundo; e eles relacionam palavras com o
mundo através de conceitos e percepções (Johnson-Laird -1983, p397).

O ensino não deveria promover apenas a retenção (lembrança de algo que foi dito),
mas também deveria promover a transferência (usar o que foi dito para resolver
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•

•
•
•
•

novos problemas) (Mayer – 1999, p3).
Quais as conclusões que poderemos fazer quando nos deparamos com duas trilhas
deixadas por dois objetos diferentes, como essas mostradas abaixo?

Nas duas trilhas, são regulares os espaçamentos entre marcas sucessivas. Como
anteriormente, as marcas são deixadas em intervalos regulares.
Pode-se concluir que os dois movimentos são uniformes, mas diferentes.
Qual a diferença entre eles?
Perceber que eles têm velocidades diferentes, significa conseguir transferir o
conhecimento anteriormente mostrado para fazer uma comparação entre dois
movimentos.

DIFICULDADE NA CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS
•

•
•

•

Existem inúmeras situações onde o aluno necessita construir mentalmente uma imagem de
um objeto que não existe na sua experiência diária. Ou necessita uma imagem mental sobre
um fenômeno intricado que exija uma grande capacidade de abstração (Jimoyiannis e Komis
- 2001).
E muitos desses alunos não tem uma percepção visual adequada para a criação de um
cenário desse tipo.
Além da construção de uma imagem mental, existe com freqüência a necessidade de
construir uma animação da imagem mental, a partir de uma imagem estática; uma análise
da evolução temporal desse objeto estático.
Quando analisamos a trajetória de um projétil lançado obliquamente, muitos alunos têm
dificuldades de construir uma animação que dê conta de mostrar o vetor posição do projétil
em vários instantes de sua trajetória.

Existe grande dificuldade em associar a
variação desse vetor posição com a velocidade
do projétil; assim como associar a variação do
vetor velocidade com a aceleração.
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Também existe uma grande dificuldade de criar
uma imagem mental sobre as diversas etapas de
um processo cíclico, relacionadas com a
Primeira Lei da Termodinâmica.

MODELAGEM E INCLUSÃO
•
•

•

•

•

É comum, entre os estudantes, identificar a dificuldade de entender um determinado
modelo físico, com a dificuldade de compreender as equações usadas para descrevê-lo.
Construímos uma modelagem que apresenta a visualização das características qualitativas
de um fenômeno físico (ao invés de iniciar com as equações), assim como apresentação de
facetas que não são visíveis na Natureza (vetores, diferenças, etc). (Tavares – 2008 a;
Tavares – 2008 b).
O aluno irá ser apresentado às equações que descrevem determinado fenômeno, já tendo
tido contato com uma modelagem desse fenômeno, e inclusive já tendo construído um
modelo mental desse fenômeno.
Quando o aluno não consegue construir uma imagem mental de um fenômeno apresentado,
a sua tendência é de utilizar uma aprendizagem mecânica (ou memorística), com
consequências desastrosas para a aprendizagem subsequente de temas correlatos.
Por outro lado, a estratégia descrita anteriormente, é facilitadora da aprendizagem
significativa, da construção de significados, para pessoas que anteriormente estavam
excluídas desse processo.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
•
•
•
•
•

A aprendizagem significativa envolve, por definição, a aquisição de novos significados
(Ausubel - 2003, p72).
Os novos significados são resultados da interação entre as novas idéias e as idéias relevantes
existentes na estrutura cognitiva do aprendiz (Ausubel - 2003, p76).
É crucial para a ocorrência da aprendizagem significativa a construção de uma relação nãoarbitrária não-literal entre a nova informação e o conhecimento existente.
A possibilidade desse tipo de relação e incorporação na estrutura cognitiva tem pelo menos
uma consequência importante para a aprendizagem e retenção:
Elas (aprendizagem e retenção) não mais dependem da frágil capacidade humana em fixar
associações arbitrárias e literais. Consequentemente, o período de tempo de retenção ficará
bastante dilatado (Ausubel; Novak; Hanesian – 1980, p121).
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MAPA CONCEITUAL
•
•
•
•
•

O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar um conjunto de conceitos,
imersos numa rede de proposições (Novak e Gowin – 1999).
O mapa conceitual é um estruturador do conhecimento.
Pode ser entendido como uma representação visual utilizada para partilhar significados
(Tavares – 2007).
Existem vários tipos de mapas conceituais, por exemplo: tipo aranha, tipo fluxograma, tipo
sistêmico ou tipo hierárquico.
Pessoalmente, utilizo o mapa conceitual hierárquico, pois segundo David Ausubel (2003), o
ser humano organiza o seu conhecimento através de uma hierarquização dos conceitos.
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM
•

•

Objeto de aprendizagem é um artefato cognitivo que se encaixa em uma necessidade
educacional claramente identificável, e tem o potencial de poder ser reutilizado em
diferentes contextos (Weller, Pegler e Mason – 2003; Mason - 1998).
Esse material deve compor um instrumento auto-consistente! Ele se inicia com a suposição
de determinado conhecimento prévio do aluno, claramente explicitada, e desenvolve um
conteúdo sem fazer uso de referências a outros tópicos correlatos.
 Quando os objetos de aprendizagem
são
construídos
com
as
características de ser granular e
reutilizável,
uma
disciplina
acadêmica pode ser organizada com
objetos de diversos autores.
 Em um grão (semente) temos todas
as informações relacionadas a árvore
que ela pode se transformar. Nesse
sentido, granular significa a menor
porção com todas as informações
relevantes de um todo.

 Reutilizável significa a capacidade de causar interesse acadêmico para ser usado novamente.
 Quando um material instrucional é granular ele é construído com as características essenciais
de determinado conteúdo. Quando ele é reutilizável, essas características essenciais são
apresentadas de tal modo a evitar especificidades, de modo a ser o mais inclusivo possível.
 Em outras palavras, um objeto de aprendizagem deve ser construído através das
características essenciais de um tema, e escolhendo um enfoque mais inclusivo possível.
 Quando se dispõe de um repositório de objetos de aprendizagem, com componentes de
características especificadas anteriormente, um professor pode estruturar a sua disciplina
contando com ferramentas instrucionais elaboradas por especialistas renomados.
 Por exemplo, podemos construir um OA sobre conservação da energia onde estudamos as
diversas formas de energia de um sistema mecânico (cinética, potencial gravitacional e etc).
 Assim definido, um OA sobre conservação da energia pode ser usado tanto em um curso de
engenharia (sistemas mecânicos) quanto em um curso de biologia (sistemas biológicos).
Codificação dual
• O ser humano se comunica com o seu ambiente social através de símbolos visuais e verbais,
e no entanto grande parte da transmissão de informações ainda acontece através da
codificação verbal, seja ela escrita ou oral.
• A teoria da codificação dual de Allan Paivio (Mayer, 2001; Paivio, 2007) estabelece que a
transmissão de informações acontece de maneira mais efetiva quando são usados o canal
visual e o canal verbal.
• Uma determinada idéia (ou conceito) pode ser percebida através de diversas nuances que
definem as suas características. O canal visual pode ser mais conveniente para transmitir
certas nuances enquanto o canal verbal pode ser mais adequado para transmitir outras
nuances.
• Quando usamos esse tipo de representação múltipla as nuances de determinada idéia (ou
conceito) serão transmitidas através dos dois canais, o que potencializa a capacidade dessa
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•

transmissão por um lado e facilita a possibilidade de recuperação da informação por outro
lado (Tavares, 2008a; Tavares, 2008b).
Na medida que o aprendiz recebe uma informação com várias nuances, a construção de seu
conhecimento será mais rica, mais inclusiva. Ademais, como a informação é recebida de
maneira associada através dos dois canais, a sua recuperação em um momento posterior é
facilitada.

PALAVRAS FINAIS
•

•

•

•

•

A animação interativa é extremamente útil para facilitar a aprendizagem de estudantes com
limitações na destreza e percepção espaciais, e que desse modo são pouco hábeis para
animar mentalmente sistemas complexos, a partir de uma série de diagramas estáticos
As animações ainda podem ser mais efetivas quando são utilizadas para visualizar processos
que não são visíveis no mundo real tais como o movimento de camadas de ar (em
meteorologia) ou como funciona um algoritmo de um programa de computador (Mayer;
Hegarty; Mayer and Campbell, 2005).
Se aliarmos o mapa conceitual com a animação interativa (representação múltipla),
estaremos potencializando a chance de sucesso da aprendizagem significativa, apresentando
as várias nuances de determinado corpo de informações.
Na medida que facilita a construção de significados (aprendizagem significativa) a um maior
número de pessoas, esse tipo de animação interativa se coloca como uma ferramenta
cognitiva inclusiva.
Quando utilizamos a teoria da codificação dual, um objeto de aprendizagem é construído
com a intenção de minimizar o esforço cognitivo, e desse modo liberar a as potencialidades
cognitivas (memória de curto prazo) para outras tarefas reflexivas.
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MESA REDONDA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO MEIO PARA A
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
ELIANE ANGELA VEIT
Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul / eav@if.ufrgs.br

No presente trabalho é apresentada a transcrição da fala da Profa. Eliane Veit que teve como foco a
reflexão sobre o uso das chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação como instrumentos
para:i) a detecção do conhecimento prévio do aluno; ii) ofavorecimento de condições para a
ocorrência da aprendizagem significativa e iii) a avaliação da aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Agradeço4 à comissão organizadora o convite para compor esta mesa redonda, e aproveito a
oportunidade para cumprimentá-la pela excelente organização. Profa. Evelyse e suas colaboradoras,
Prof. Pedro e Prof. Marco Antonio, nota dez!
Peço desculpas ao Prof. Moreira por não ter comparecidoà comemoração do seu aniversário
ontem à noite, simplesmente porque decidi redirecionar a minha fala nesta mesa redonda, de forma
a torná-la mais adequada à presente plateia. Deixo aqui, então, o meu tributo ao Prof. Moreira,
relembrando a frase que consta em um livro escrito em sua homenagem:
“Do not go wherethe path may lead, go insteadwherethere is no path andleave a trail”
(EMERSON, 2012)5
É isso que o Prof. Moreira sempre fez: abriu caminhos que permitiram, entre muitos outros e
mais importantes feitos, que estejamos hoje aqui reunidos, com muito entusiasmo, para discutir a
aprendizagem significativa. Prof. Moreira, nosso muito obrigada!
É isso que o Prof. Moreira sempre insiste que façamos, e é isso que, de certo modo,está
subjacente à minha fala. Oscaminhos para o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação como
um meio para atingir a aprendizagem significativa não estão desbravados. Existem as pás, picaretas,
retroescavadeiras para construir a estrada, mas ela não está aberta. Cabe a nós sermos criativos e
corajosos para fazer um uso criterioso desses instrumentos a serviço da aprendizagem significativa,
jamais como um fim em si.
Muito já foi discutido sobre aprendizagem significativa neste evento e não pretendo
aprofundar essa discussão. Tenciono dar um panorama geral de recursos das Tecnologias de
Informação e Comunicação que podem contribuir para que tenhamos maiores possibilidades de
auxiliar os alunos aatingirem uma aprendizagem significativa. Especificamente, pretendo apresentar
o uso das tecnologias para i) a detecção do conhecimento prévio do aluno; ii)o favorecimento de
condições para a ocorrência da aprendizagem significativa, quais sejam, a motivação do aluno para a
aprendizagem significativa e a existência de materiais potencialmente significativos para oaprendiz, e
iii) a avaliação da aprendizagem. Refiro-me aqui a uma avaliação formativa, ao longo de todo o
processo, e sobre a qual os alunos precisam tomar conhecimento para que tanto o professor quanto
eles próprios possam fazer correções de rumo.

4

A informalidade do presente texto se deve ao fato que ele se constitui na transcrição da fala do dia do evento,
com pequenas correções e inserções.
5
Em uma tradução livre: “Não vá onde o caminho pode levar, vá, em vez disso, onde não há caminho e deixe
uma trilha.”
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DETECÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉVIO DO ALUNO
Várias são as possibilidades de uso de recursos tecnológicos para a detecção do
conhecimento prévio dos alunos. Uma das mais práticas é o Google Forms6. Com ele facilmente
consegue-se criar um formulário e disponibilizá-lo na rede, podendo conter questões do tipo
dissertativa, escolha múltipla (com uma ou mais alternativas aceitáveis de um elenco fornecido),
grade e escala de valores. Um dos aspectos mais práticos desse aplicativo é que as respostas dos
alunos são organizadas em gráficos e tabelas, de modo que o professor pode visualizá-las e ter uma
noçãogeral do conhecimento dos alunos sem perda de tempo. Por exemplo, ele poderá identificar de
imediato uma dificuldade dos alunos se maciçamente eles optarem por uma alternativa que vai de
encontro à concepção científica; o professor também terá facilidade para tomar conhecimento das
respostas às questões dissertativas, pois ficam organizadas em tabelas7, sendo possível ter uma visão
geral do conhecimento da turma a respeito de uma questão específica (lendo-se uma coluna da
tabela),assim como é possível identificar o conhecimento de cada aluno ao ler as respostas deste
aluno a todas as questões apresentadas (em uma única linha da tabela).
Naturalmente, a identificação dos conhecimentos prévios dos alunos não deve ocorrer
somente no início da disciplina, mas ao longo de todo o processo. E outras tantas maneiras podem
ser empregadas, como os fóruns de discussão, blogs,wikis..., os ambientes de aprendizagem como,
por exemplo, o Moodle (2012). O ponto crucial é que as tecnologias permitem de algum modo dar
voz aos alunos. Em uma sala tradicional, poucos perguntam durante as aulas; ao final,não mais do
que meia dúzia falam com o professor. Em aulas participativas,as interações, tanto entre os
estudantes como entre eles e seus professores, é bastante frequente, mas ainda assim as
tecnologias ampliam as possibilidades de interação, especialmente fora do espaço escolar e além dos
limites temporais das aulas.
Os alunos costumam preferir trabalhar com simulações? Ótimo! Elas também podem ser
empregadas para a detecção de conhecimentos prévios, bastando para isso formular algumas
perguntas sobre determinada simulação antes da discussão do tópico a que se refere.
Enfim, as tecnologias oferecem alternativas diversas para tornar mais ágil a aplicação de
testes, mas também para coletar respostas às questões abertas que se valem de outras formas de
representação, como textos, gráficos, tabelas e simulações.

CONDIÇÕES PARA QUE OCORRA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Duas são as condições necessárias para a ocorrência de aprendizagem significativa
(MOREIRA, 2011):
- a motivação ou intenção do aluno para aprender significativamente;
- a existência de material potencialmente significativo para o aluno que aprende, ou seja,
material que tenha sentido lógico e psicológico paraaquele particular aluno que deverá, portanto,
dispor dos subsunçores adequados.
Ausubel já dizia que a aprendizagem é ativa (2003, p. 5), não meramente no sentido de que é
preciso colocar “mãos à massa”, mas também “cérebro e emoções à massa”, ou seja, é preciso o
engajamento cognitivo e afetivo. A motivação a que nos referimos está diretamente relacionada a
isso, ao envolvimento intelectual e à atitude positiva em relação à matéria de ensino. E não
confundamos motivação para a aprendizagem significativa com diversão.O fato do aluno se divertir
6

O Google Docs é um pacote gratuito de aplicativos que permite a edição colaborativa, disponibilização, backup
e portabilidade de arquivos. Aqui nos concentramos em um desses aplicativos, o Google Forms.
7
Heidemann, Oliveira e Veit (2010) apresentam uma visão geral do Google Form e um tutorial foi elaborado por
Mozart e Heidemann (2012).
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com as tecnologias não se constitui em argumento suficiente para introduzi-las em uma sala de aula,
pois nós, como professores, temos o compromisso de auxiliar o aluno a ampliar seu conhecimento
sobre a matéria de estudo, aí entendida a compreensão do conteúdo, dos procedimentos e
instrumentos associados à disciplina sob nossa responsabilidade, e para o seu engrandecimento
como ser humano. Momentos de descontração e diversão são bem–vindos em uma aula, mas,
obviamente, a aula não pode se resumir a isso.
Há inúmeros e riquíssimos materiais disponíveis na internet, especialmente nos chamados
repositórios (por ex. PHET(2012) e RIVED(2012)), porém pouca utilidade terá esse material caso o
aluno não seja requisitado a explorá-lo de modo a responder perguntas que lhe façam sentido, que
tenham relação com o seu mundo vivencial, que lhe levem a desenvolver uma noção de como o
conhecimento científico é construído, quais as condições em que o modelo computacional
subjacente à simulaçãopode ser considerado adequado para descrever um determinado fenômeno
físico, químico ou biológico.Usar tecnologias para reproduzir os equívocos do ensino atual poderá ser
mais eficaz para levar o aluno à aprendizagem mecânica. Sem contar o fato de que, em meio a
maravilhosos materiais, há também os que contêm erros ou os que não requerem mais do que a
substituição de valores em fórmulas, muitas delas decoradas pelos alunos sem que sejam capazes de
lhes atribuir qualquer significado.
Então, além de ser criterioso na escolha do recurso computacional, é preciso optar por
metodologias que tenham maior potencial para uma aprendizagem reflexiva e crítica. O aplicativo
por si só não define o tipo de aula que será ministrada; com determinadoaplicativopode-se ministrar
tanto uma aula completamente comportamentalista quanto uma com grande potencial para a
ocorrência de aprendizagem significativa por parte do aluno. A estratégia de ensino é determinante
na obtenção de bons resultados de aprendizagem.Ainda que os alunos gostem e se divirtam, o
método de tentativa e erro, tão frequentemente empregado ao trabalharem com simulações
computacionais, é pouco eficaz para a aprendizagem da matéria de estudo.
Um método que tem produzido bons resultados para a aprendizagem de ciências é o
chamado Método Predizer, Interagir e Explicar (P.I.E.) (DORNELES, 2011), que consiste em requerer
que os alunos forneçam respostas, de preferência por escrito, a algumas questões sobre a simulação
(ou o experimento) que terão oportunidade de explorar, ou seja, eles predizem o que imaginam que
acontecerá, a partir de um texto descritivo ou da visualização de uma tela da simulação (ou da
montagem do experimento). Então, os alunos devem interagir com o recurso didático, livremente ou
com alguma orientação, que pode ser conduzida por meio de perguntas adicionais, a fim de avaliar a
qualidade das respostas incialmente fornecidas às questões. Finalmente eles são solicitados a
explicar a razão de eventuais divergências entre as respostas iniciais e aquelas obtidas por meio da
simulação (ou experimento), bem como a plausibilidade dos resultados obtidos.
Outra estratégia interessante é deixar que os alunos formulem as questões iniciais.
Especialmente em disciplinas de licenciatura e em cursos de formação continuada de professores
temos usado essa estratégia e observamos que frequentemente os alunos têm grande dificuldade
em formular questões interessantes, que façam sentido e que a simulação possa auxiliá-los a
respondê-las.
Há, ainda,novas possibilidades associadas ao avanço das tecnologias. Por exemplo, por meio
das chamadas supercâmeras, com frequência de até 250.000 quadros por segundo, pode-se registrar
e visualizar eventos nunca antes observados, pois ocorrem em curtíssimos intervalos de tempo. E até
mesmo câmeras existentes em telefones celulares podem ser úteis, pois há aplicativos livres para
análise de vídeos (por ex., TRACKER (2012)). Um exemplo de experiência muito bem sucedida é a de
um aluno de nosso mestrado profissional (CALLONI,2012), que introduziu cinemática a alunos do
oitavo ano do Ensino Fundamental por meio da análise de vídeos. Os alunos se filmavam nas aulas de
Educação Física e posteriormente analisavam esses vídeos com oaplicativoTracker, trabalhando com
os conceitos fundamentais da cinemática (referencial, posição, deslocamento, velocidade e
aceleração), que estavam sendo apresentados a eles.
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Há também aplicativos que permitem que facilmente se crie um vídeo de tudo que se passa
na tela do computador, simultaneamente com o áudio captado pelo microfone (por ex., JING (2012)).
Tais recursos tanto podem ser úteis para o professor gravar suas explicações sobre
determinadoevento representado em uma simulação, assim como pode ser atribuída ao aluno a
tarefa de criar seu vídeo, com as suas próprias explicações, e postá-lo no Youtube (2012).
Tudo isso sem contar a enorme quantidade de aplicativos específicos para cada área do
conhecimento, que não tenho condições de discutir aqui, mas simplesmente vou lembrá-los que
alguns deles foram empregados em investigações apresentadas oralmente ou em forma de pôster
neste evento.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Na questão da avaliação, minha sugestão é que vocês combinem as ideias apresentadas pela
Profa. Stefanie(MOREIRA, 2012) defendidas em sua fala na mesa redonda sobre avaliação, com as
possibilidades tecnológicas sugeridas para a detecção do conhecimento prévio.
Reitero que me refiro sempre à avaliação formativa, que abre possibilidades para que o
professor adeque sua disciplina àquela turma em particular, e que o aluno, ao tomar conhecimento
dos resultados da avaliação, tenha chances de fazer um exercício de metacognição.
Um recurso muito utilizado atualmente nos Estados Unidos e vários outros países, e muito
útil para a avaliação formativa, são os chamados clickers, que são pequenos controles remotos que
se comunicam, via radiofrequência, com um receptor acoplado ao computador do professor
(CROUCH & MAZUR, 2001; LASRY, 2008). O professor projeta uma questão com múltiplas
alternativas e os alunos usam esses dispositivos eletrônicos para optar por alguma das alternativas.
De imediato o professor pode verificar no seu computador o percentual de votantes em cada uma
das alternativas e definir como direcionar a sua aula de modo a auxiliar os alunos a superarem as
dificuldades manifestadas. Essa é outra possibilidade para dar voz aos alunos, especialmente em
turmas numerosas. Em Harvard esses equipamentos são usados em turmas com mais de cem alunos.
Não dispondo de clickers, o professor pode substituí-los por cartelas coloridas (flashcards). Nesse
caso a aferição da quantidade de alunos que optou por determinada alternativa não é tão precisa, e
requer um trabalho adicional do professor, mas pesquisas mostraram que os resultados de
aprendizagem são semelhantes, quer sejam usadosclickers quer, cartelas coloridas (LASRY, 2008). Em
uma experiência didática que realizamos no Colégio de Aplicação da UFRGS, usamos como sistema
de votação os computadores do projeto um Computador por Aluno (MÜLLER et al., 2012).
De maneira geral, a avaliação realizada com recursos tecnológicostende a economizar tempo
do professor, que não precisa manusear grande quantidade de papeis, nem decifrar respostas
manuscritas pelos alunos.

IDEIAS COMPLEMENTARES
Na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel há dois princípios essenciais para o
planejamento do ensino: a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, que têm sido
desconsiderados pela grande parte dos desenvolvedores de materiais digitais. Com frequência
observam-se materiais visualmente maravilhosos, que propiciam suficientes possibilidades de
interação dos alunos com o recurso computacional, porém organizados na tradicional sequência
cronológica em que os conceitos, modelos e teorias foram incorporados ao conhecimento científico;
começando do particular para o geral e desconsiderando a estrutura conceitual da matéria em
estudo.Levar em conta essa estrutura, partir do geral para o particular e com frequência revisitar o
geral, levar em conta as dificuldades já identificadas nas pesquisas em ensino e fazer conexões com o
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mundo vivencial do aluno são requisitos indispensáveis para que os recursos didáticos digitais
contribuam efetivamente para a aprendizagem significativa do aluno.
Não se pode perder de vista, jamais, que é indispensável que o aluno dê significado ao que
aprende e consiga diferenciar o mundo empírico de suas representações no meio tecnológico. Nesse
sentido, é muito apropriado relembrar o quadro do cachimbo de Magritte8, no qual abaixo da pintura
de um cachimbo aparece escrito: “Isto não é um cachimbo”. De fato, aquela imagem não é um
cachimbo, mas tão somente uma representação de um cachimbo. De modo análogo, nas ciências
naturais estamos interessadas em descrever fenômenos do mundo empírico, mas para isso nos
valemos de modelos e usamos representações, como são os gráficos, tabelas, equações e simulações
computacionais. É importante, pois, que o aluno conscientize que uma simulação computacional de
uma célula, ainda que seja tridimensional e apresente movimentos, não é uma célula, mas tão
somente uma representação dela9.
A diferenciação entre o mundo empírico e sua representação tecnológica, a compreensão de
que a ciência se vale de modelos, que apresentam limitações, são elementos importantespara o
aluno desenvolver um novo olhar sobre o mundo10.
Para finalizar, eu gostaria de descrever sucintamente uma experiência didática realizada em
uma escola pública de nível médio do Rio Grande do Sul (RS), envolvendo tecnologias e duas
metodologias inovadoras no Brasil, mas muito utilizadas no exterior: o Ensino sob Medida11 (NOVAK
& MIDDENDORF, 2012) e a Instrução pelos Colegas12(MAZUR, 1997; CROUCH & MAZUR, 2001).O
professor da turma13 elaborou um hipertexto para uma unidade didática sobre conceitos
fundamentais de Eletromagnetismo, contendo simulações e vídeos com curtas explicações da
matéria de estudo, para serem trabalhados pelos alunos antes da aula. Após a leitura, mas com até
24h de antecedência em relação ao horário da aula, os alunos postavam a resposta a três perguntas
sobre esse texto, em um formulário online. A primeira questão requeria, essencialmente, que eles
expressassem as principais dúvidas relativas ao conteúdo lido; as outras duas questões eram
conceituais sobre conteúdos específicos do texto. De posse das respostas dos alunos, o professor
preparava uma curta exposição (~20min) “sob medida” para aqueles alunos, pois endereçava as suas
principais dúvidas e esclarecia as demais questões, tomando como mote para a discussão respostas
selecionadas que eram projetadas, sem identificação do autor. Então, para averiguar se os alunos
haviam compreendido, o professor propunha uma questão conceitual, de escolha múltipla, a ser
respondida pelos alunos, individualmente, com o uso de cartelas coloridas. No caso do número de
acertos se situar entre 30% e 70%, os alunos formavam pequenos grupos para discutir as questões
com os colegas e posteriormente participar de nova votação. Os alunos foram amplamente
favoráveis às mudanças na dinâmica da aula e, realizada em cidade do interior do RS, o assunto
chegou a ser matéria de jornal de ampla circulação (BACELO, 2012).
Na prática, não somente nós professores sentimos a necessidade de mudanças na escola,
mas também os alunos e a sociedade, de maneira geral,estão ansiosos por inovações. Inovações que
contemplem necessidades da sociedade contemporânea, como o desenvolvimento de competências
associadas ao trabalho colaborativo e o uso eficaz de tecnologias. Para tanto, entretanto, é preciso
aliar os conhecimentos advindos das teorias de aprendizagem, com as potencialidades das
tecnologias e com metodologias adequadas. Sem esse tripé de sustentação, é difícil imaginar que as
tecnologias possam servir como meio para a aprendizagem significativa.
Em síntese, eu diria que já há muitas ferramentas tecnológicas, mas há ainda muito caminho
a ser desbravado.
8

Devo essa feliz imagem à Profa. Stefanie Moreira.
Devo essa ideia à Profa. Nelcy Maria Machado Pereira.
10
Nas palavras da Profa. Iramaia Cabral de Paulo.
11
Tradução livre de Just in Time Teaching.
12
Tradução livre de Peer Instruction.
13
Mestrando do PPG Ensino de Física da UFRGS, sob coorientação do Dr. Ives Solano Araujo e da Dra. Eliane
Angela Veit.
9
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MESA REDONDA 2: RECURSOS INSTRUCIONAIS E A FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA: REFLEXÕES A PARTIR DO USO DE MAPAS CONCEITUAIS, DIAGRAMAS V E
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
LAÉRCIO FERRACIOLI
Laboratório de Tecnologias Interativas Aplicadas à Modelagem Cognitiva
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física
Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Federal do Espírito Santo

Knowledge is meaningful by definition.
It is the meaningful product of a cognitive (“knowing”)
psychological process involving the interaction between
“logically” (culturally) meaningful ideas, relevant
background (“anchoring”) ideas in the particular
learner’s cognitive structure (or structure of his
knowledge), and his mental “set” to learn meaningfully
or to acquire and retain knowledge.
David Ausubel (1999)
INTRODUÇÃO
Por mais controversas que sejam as bases de avaliação do conhecimento, habilidades e
competências de populações escolares relativos às distintas áreas de disciplinas curriculares, tais
como, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a Qualidade da Educação da UNESCO, o
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, os resultados apontam para a necessidade de iniciativas de
inovação educacional nesse mundo contemporâneo conduzido pela velocidade do avanço
tecnológico, da geração de informação e da produção de conhecimento.
Por mais difíceis ou impossíveis que sejam as escolhas de orientações & ações nessa rota, no
contexto do Ensino de Ciências esses resultados causam incômodo e as análises podem abranger as
mais diversas matizes educacionais, políticas e ideológicas.
No entanto, no contexto dos Encontros de Aprendizagem Significativa e da temática dessa
Mesa Redonda - Recursos Instrucionais e a Facilitação da Aprendizagem Significativa: Reflexões a
partir do Uso de Mapas Conceituais, Diagramas V e TIC’s - nos parece que uma abordagem possível e
pragmática sem, no entanto, estar vestida de qualquer pretensão de gerar respostas ou soluções é a
discussão de três questões na busca de reflexão sobre o cotidiano da aprendizagem:
 O que significariam os resultados dessas iniciativas?
 O que significaria Aprendizagem em Ciências?
 O que significaria o Processo de Avaliação?
Essas questões serão abordadas no contexto do cotidiano de iniciativas em andamento e
promovidas pelo Grupo de Ensino de Física da Universidade Federal do Espírito Santo nos últimos
anos a partir do olhar e do observar que essas iniciativas promovem.
MAPAS CONCEITUAIS: O OLHAR DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física – Mestrado Profissional da Universidade
Federal do Espírito Santo – PPGEnFis/UFES foi estabelecido em Junho/2011 e, após o segundo
processo seletivo, conta hoje, com 20 Professores de Física, em sua maioria de Ensino Médio da Rede
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Estadual Pública e Privada, além de Professores de Educação Superior. As duas linhas básica de
pesquisa são Aprendizagem de Conceitos Científicos e Informação, Ciência e Tecnologia no Ensino de
Física: a primeira com o foco na evolução conceitual e, a segunda, na infusão de tecnologias, ambas
na busca de inovação educacional no contexto dos processos de ensino e aprendizagem tanto no
contexto da educação formal quanto da educação não formal.
A grade curricular do PPGEnFis/UFES inclui a disciplina obrigatória Teorias de Aprendizagem
cujos objetivos são:
… promover a compreensão, no âmbito epistemológico e pedagógico, de abordagens
teóricas contemporâneas sobre o processo de aprendizagem para subsidiar a discussão,
articulação, delineamento e Implementação de propostas de inovações educacionais
voltadas para a promoção da educação em ciência e tecnologia e, em particular, ao
ensino da Física. (PPGEnFis/UFES, 2012)
Na busca de atingir esses objetivos, o programa da disciplina inclui a abordagem de cinco
teóricos sobre essa temática:
 David Ausubel (1918-2008)
 Jean Piaget (1896-1980)
 Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1936)
 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
 Paulo Freire (1921-1997)
Essa escolha é baseada na visão de que Ausubel nos apresenta uma teoria de aprendizagem
de sala de aula (FERRACIOLI, 2003) com semelhanças nominais de conceitos de Piaget que são
diferenciados progressivamente e reconciliados integrativamente ressaltando que este último NÃO
foi o propositor do conhecido construtivismo, além de abordar os conceitos piagetianos de
aprendizagem stricto senso, aprendizagem lato sensu e desenvolvimento (FERRACIOLI, 2001). Na
abordagem de Vygotsky é ressaltado sua adoção e contribuição atual na educação e a extremada
importância dada à interação social em comparação com a visão de Piaget sobre esse conceito. A
inclusão de Skinner visa promover o entendimento de quão presente são suas ideias em nosso
cotidiano intra e extra muros da escola e da dimensão do quanto somos todos comportamentalistas
em nossa prática escolar. Paulo Freire é abordado em uma visão histórico-educacional no contexto
brasileiro e de sua importância no cenário da educação de maneira geral com o enfoque no conceito
de alfabetização.
Apesar dessas abordagens, a disciplina tem o enfoque central em Ausubel, trazendo
naturalmente Joseph Novak com seus Mapas Conceituais (FERRACIOLI, 2007) e Bob Gowin com o seu
“V” Epistemológico (FERRACIOLI, 2005), enfim, o que podemos denominar de Trio de Cornell14. Dessa
forma, a disciplina inclui, entre outras atividades, a discussão sobre as similaridades e especificidades
das ideias de Ausubel em relação aos demais autores, uma atividade de estruturação de uma
unidade de ensino baseada nas ideias de Ausubel e uma atividade de utilização de Mapas Conceituais
em sala de aula com os alunos dos professores mestrandos.
A realização dessa atividade teve distintos delineamentos, mas todos envolvendo uma
preparação inicial dos estudantes na construção e manejo dos mapas conceituais. Alguns realizaram
a atividade na perspectiva de um pré-teste e pós-teste, onde os estudantes eram solicitados a
confeccionar um mapa conceitual antes da apresentação de algum conteúdo específico e outro após
o estudo do referido conteúdo; outros incluíram, também, a solicitação de um mapa após um

14

Esses três pesquisadores trabalharam na Universidade Cornell por muitos anos e, a partir da continua articulação
promovida por Joseph Novak, suas idéias se entrelaçaram e foi produzido um todo que é bem maior que a soma das
partes individuais.
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razoável período de tempo após o estudo do conteúdo na tentativa de observar os efeitos da
assimilação obliteradora15.
A análise inicial dos mapas foi realizada em uma oficina durante a disciplina onde,
inicialmente, os parâmetros de análise foram forma e conteúdo. O primeiro, na busca de estruturas
hierárquicas, como proposto por Ausubel para a organização do conhecimento, e estruturas
alternativas, tais como, radial na qual a possibilidade da hierarquia pode emergir na medida que o
mapa seja interpretado em uma perspectiva tridimensional. O segundo parâmetro incluiu diferentes
conteúdos da Física e temas do dia-a-dia escolar dos estudantes, tal como, a solicitação de um mapa
sobre o entendimento do que é a escola para os alunos.
O processo de análise dos mapas, ainda, está em andamento, mas pode-se citar a melhoria
na organização conceitual revelada, entre outros, pelo o exemplar apresentado na Figura 02 que deu
origem a escrita de um artigo submetido a congresso na área de Ensino de Física (SILVA & POLONINE,
2012).

(a)

(b)

Figura 01: (a) Primeira versão de um mapa conceitual, com as anotações do professor (b) Versão final
(Silva & Polonine, 2012)
Dessa atividade, realizada no contexto de uma disciplina de um Mestrado Profissional, pode-se
relatar que houve um grande engajamento dos professores, mestrandos, para a realização da mesma
junto aos seus alunos. Um entendimento é de que esta poderia representar um produto de inovação
educacional para o cotidiano escolar: alguns professores mencionaram a proposta de incluir a
utilização de mapas conceituais no processo de avaliação dos alunos. No entanto, três questões
emergem nesse processo:
Questão 01
O que significaria o resultado da análise dos Mapas Conceituais de um aluno?
O foco dessa pergunta é na Avaliação e está relacionado aos aspectos de Conteúdo & Forma
e que leva à segunda questão.

15

Para Ausubel, o processo de assimilação é o processo relacionado à aquisição e retenção de significados, incluindo,
também, um mecanismo de esmaecimento subjacente desses significados que ocorre quando o significado da nova
idéia tende, ao longo do tempo, a ser assimilado pelos significados mais estáveis da estrutura cognitiva. Assim, a
assimilação obliteradora é uma continuação natural da assimilação quando a idéia inicial é transformada em uma
idéia modificada, distinta da original e, em princípio, mais elaborada.
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Questão 02
O que significaria Aprendizagem em Ciências?
Uma definição difícil de ser respondida objetivamente mas que, em uma perspectiva de utilização
das ideias de Ausubel como referência básica e no contexto de um Mestrado Profissional, poder-se-ia
buscar uma construção para essa definição. Naturalmente surge a terceira questão.
Questão 03
O que significaria o Processo de Avaliação incluindo os Mapas Conceituais?
O foco dessa pergunta está no Fator de Escala para esse professor que, trabalhando somente em um
turno, tem, em média, 300 alunos. Como desenvolver uma métrica de avaliação que permita ao
professor tanto responder as duas perguntas iniciais quanto utilizá-la para um grande número de
alunos sem comprometer ou prejudicar seu tempo disponível para essa atividade.
Novamente, no contexto de um Mestrado Profissional, onde o desenvolvimento de um
produto de inovação educacional é a meta, essas três perguntas poderiam nortear rotas de
investigação construídas com o desenvolvimento de estudos bem delimitados e dimensionados em
cada dissertação de mestrado com professores interessados nesse tema. Algumas das propostas
apresentadas pelos professores-mestrandos para a atividade de estruturação de uma unidade de
ensino baseada nas ideias de Ausubel, solicitada na disciplina, incluíram a utilização dos Mapas
Conceituais nessa perspectiva.

DIAGRAMAS V: O OBSERVAR EM DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO
O Curso de Graduação em Física da Universidade Federal do Espírito Santo possui em sua
grade curricular uma sequência de quatro disciplinas de Física Experimental abordando, em corequisito, o conteúdo das quatro disciplinas de Física Básica. O programa da disciplina Física
Experimental I inclui, além da visão geral sobre Medidas e Teoria de Erros, a realização de
experimentos sobre Mecânica Clássica:
 Cinemática de Translação
 Leis de Newton
 Colisões
 Dinâmica de Rotação
 Oscilações
Historicamente as avaliações da disciplinas são baseadas na confecção de um relatório
individual sobre cada experimento realizado e de provas versando sobre conceitos e procedimentos
envolvidos nesses experimentos.
Uma perspectiva alternativa investigada por Junior (2010) foi a inclusão da solicitação, aos
estudantes, da confecção de um Diagrama “V” sobre os experimentos realizados a partir do seguinte
procedimento:
 solicitação de entrega de uma versão inicial do “V” do experimento no início da aula em
que realizariam o experimento;
 essa versão era analisada durante a aula pelo professor e entregue no final da aula aos
estudante com comentários de crítica e sugestões baseadas nos objetivos do experimento;
 solicitação de entrega de uma versão final do “V” juntamente com a primeira versão e com
o Relatório do Experimento na aula seguinte.
Um procedimento de avaliação foi, então, construído abrangendo os tópicos do “V”de
Gowin, Questão Básica de Pesquisa, Domínio Conceitual, Evento, Domínio Metodológico e Resposta
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com o enfoque em habilidades & dificuldades para o desenvolvimento desses tópicos. Os resultados
revelam que os estudantes foram capazes de construírem os “V’s” dos experimentos e, na opinião
deles, o “V” foi entendido tanto como um método para organizar as atividades realizadas na
disciplina quanto como articulador dos aspectos conceituais e metodológicos da mesma. Novamente
as três questões discutidas na seção anterior emergem desse estudo.
Questão 01
O que é significaria o resultado da análise dos “V’s” dos experimentos de um aluno?
O foco dessa pergunta é na Avaliação e está relacionado a cada um dos aspectos do “V” descritos
acima e que leva à segunda questão.
Questão 02
O que significaria Aprendizagem em Ciências?
Novamente, uma definição difícil de ser respondida objetivamente mas que, em uma perspectiva de
utilização dos aspectos do “V” de Gowin articulados a aprendizagem significativa de Ausubel e no
contexto de um Mestrado Profissional, poder-se-ia buscar uma articulação e construção para essa
definição. Novamente, surge a terceira questão.
Questão 03
O que significaria o Processo de Avaliação incluindo os Diagramas “V” dos experimentos?
O foco dessa pergunta, também, está no Fator de Escala e os comentários tecidos anteriormente
permanecem os mesmos: como poderá esse professor com o número volumoso de estudantes
desenvolver uma métrica de avaliação que o permita tanto responder as duas perguntas iniciais
quanto utilizá-la para essa escala de alunos sem, no entanto, perder-se na frustração da falta de
tempo para a desenvolvimento e inclusão dessa iniciativa em sue cotidiano de sala de aula.
Para além do fato de que a utilização dos Diagramas “V” não seja trivial e no mesmo
contexto de inovação educacional delineado anteriormente, essas três perguntas poderiam nortear
uma rota de investigação construída com o desenvolvimento de estudos bem delimitados e
dimensionados em cada dissertação de mestrado com professores interessados nesse tema. Junior
(2010) propõe uma metodologia de baseada em idéias de Mintzes & Novak (1999) como resultado
final de seu estudo, abrindo a perspectiva de novos horizontes para o processo de investigação nessa
linha.

TIC’S: O OLHAR & O OBSERVAR PELA MODELAGEM COMPUTACIONAL
Diferentemente dos dias de hoje que a tecnologia está massivamente presente em nossas
vidas, embora ainda não tenhamos clareza sobre sua utilização em sala de aula, a partir do final da
década de 1970 a busca de alternativas para a integração da temática tecnologia no contexto
educacional passou a gerar publicações e produtos relacionados a esse tema em diferentes partes do
mundo. É importante ressaltar que, apesar do surgimento de diferentes perspectivas de
investigação, seja na área de Ensino de Ciências e Matemática, na área de Educação ou na área de
Ciência da Computação, a maioria delas tem dado o foco na tecnologia e pouca ou nenhuma conexão
com conteúdos curriculares ou transcurriculares específicos.
Dessa forma, no contexto do Ensino de Ciências, em meados da década de 1990 o Grupo de
Pesquisa em Ensino de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (FERRACIOLI, 1995; 1997;
1999) iniciou a experiência de desenvolvimento de ambientes de modelagem computacional e
investigação sobre sua utilização em diferentes contextos educacionais. A partir do ano de 2000 essa
iniciativa passou a ser financiada pelo Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico através
do Programa de Pesquisa Estudo da Integração de Ambientes Computacionais ao Aprendizado
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Exploratório em Ciências (FERRACIOLI, 2000). Assim, o foco principal desse Programa de Pesquisa
NÃO é na tecnologia mas, sim, no Ensino de Ciências de maneira geral; ou seja, o foco é no
conhecimento, não na tecnologia (FERRACIOLI, 2011).
Nessa perspectiva, investigar a integração de ambientes computacionais no aprendizado
exploratório em ciências parte de relações entre ciência e tecnologia com o foco tanto na visão de
ciência como investigação - que busca o entendimento do mundo que nos rodeia – natural world,
quanto na visão de tecnologia como design – que tem o objetivo de operar modificações no mundo
ao nosso redor para atender a nossas necessidades específicas – designed/artificial world
(FERRACIOLI et al, 2012). Assim, busca-se o desenvolvimento de habilidades e entendimento dos
limites, possibilidades e relações entre esses dois conceitos a partir da transversalidade nas ações de
implementação através de temas básicos de todo o currículo. Diante desse desafio, a modelagem
computacional é entendida como elo de ligação para a construção dessa perspectiva de trabalho,
uma vez que a natureza da modelagem propicia a exploração e/ou construção de mundos artificiais
podendo levar o estudante a engajar-se no processo de aprendizagem por ele mesmo, ou seja, no
processo de aprendizagem exploratória em ciências (FERRACIOLI, 2003, FERRACIOLI et al, 2012).
Entre os resultados desse Programa de Pesquisa está o desenvolvimento de dois ambientes
de modelagem computacional:
 Ambiente de Modelagem Computacional Qualitativo denominado ModeLab2, acrônimo de
Modelling Laboratory 2D que está disponível no endereço modelab2.modelab.org
juntamente com uma versão do Manual do Usuário;
 Ambiente de Modelagem Semiquantitativa denominado SQRLab, acrônimo de
Semiquantitative Reasoning Laboratory que está disponível no endereço
sqrlab.modelab.org juntamente com uma versão do Manual do Usuário.
A experiência adquirida no desenvolvimento e estudo do processo de modelagem com os
Ambientes ModeLab2 e SQRLab e com o foco no ensino da Física apontou para a necessidade de
desenvolvimento de uma ferramenta quantitativa pela própria natureza dessa área de
conhecimento. Dessa forma, uma versão quantitativa com interface gráfica seguindo o mesmo
design do Ambiente SQRLab que, por sua vez, segue, em linhas gerais, o design gráfico do Ambiente
ModeLab2, está em fase de final de testagem para ser disponibilizado.
O desenvolvimento desses ambientes de modelagem computacional com interface gráfica
similares e de manipulação direta teve o objetivo de reduzir a inevitável carga cognitiva relacionada
ao aprendizado de ferramentas computacionais, permitindo que o estudante concentre-se na tarefa
de conteúdo específico a ser desenvolvida. Uma vez disponibilizado o ambiente quantitativo será
possível aprofundar a meta de estudar o processo de construção/exploração de modelos nesses
ambientes por parte dos estudantes e investigar a hipótese de trabalho de que o pensamento
qualitativo é precursor do pensamento semiquantitativo que, por sua vez, é precursor do
pensamento quantitativo, estágio apropriado para o tratamento e formulação de conceitos da Física
(FERRACIOLI et al, 2012).
Uma série de estudos foi realizada com os dois ambientes já disponíveis e revelam que o
design gráfico tem sido um fator determinante para a realização das atividades de modelagem
propostas e que as ferramentas de coleta de dados têm contribuído de forma preponderante na
análise tanto do processo de modelagem computacional quanto do conteúdo curricular dos modelos
construídos. Em relação aos conteúdos específicos em Ciências abordados pode-se citar, entre
outros, Cinética e Difusão de Gases, Movimento Browniano, Sistemas Complexos, Cinemática de
Translação, Velocidade Média, Sistema Mola-Massa, Ciclo Hidrológico e Ecossistemas Manguezais
(FERRACIOLI et al, 2012).
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Mais uma vez as três questões discutidas nas seções anteriores emergem desses estudos.
Questão 01
O que significaria o resultado da análise dos modelos construídos pelo aluno?
Seguindo a tendência da mesma pergunta nas seções anteriores, o foco dessa pergunta é na
Avaliação e está, também, relacionado aos aspectos de Conteúdo & Forma dos modelos construídos
ou explorados e que nos auxiliaria na busca de cenários possíveis para a segunda questão.
Questão 02
O que significaria Aprendizagem em Ciências?
Reafirmamos a dificuldade de se estabelecer uma definição objetiva mas que, em uma perspectiva
de utilização das ideias de Ausubel, Novak e Gowin como referência básica que, aliadas à visão de
ciência como investigação, de tecnologia como design e de modelagem como mimetizando os passos
da investigação (FERRACIOLI et al, 2012), no contexto de um Mestrado Profissional poder-se-ia
buscar uma articulação e construção para essa definição. Nesse caso, o Diagrama “V” desempenharia
um papel preponderante enquanto instrumento metodológico para a investigação (FERRACIOLI,
2005). Daí, naturalmente, emerge a terceira questão.
Questão 03
O que é o Processo de Avaliação incluindo os modelos construídos?
Mais uma vez, o foco dessa pergunta está no Fator de Escala e os questionamentos anteriores
similares. Como poderá um professor desenvolver uma métrica de avaliação adequada para as
atividades de modelagem no ensino de Física, para além da avaliação tradicional, e que seja
compatível com a utilização para um grande número de alunos. Incluindo, também, a busca de
respostas para as questões anteriores.
Para essa perspectiva, a metodologia de trabalho denominada de Passos de Construção de Modelos
(CAMILETTI, 2001; GOMES, 2008) que parte da solicitação da definição do sistema estudado e vai até
a validação do modelo construído, poderia agregar uma importante contribuição. Essa metodologia
têm o objetivo de levar o estudante a refletir sobre o fenômeno abordado preparando-o para a
construção e representação de um modelo inicial no papel para, então, ir ao computador representálo no ambiente de modelagem computacional: a representação informática é entendida como o
estágio final da representação de um fenômeno (RAMPINELLI; FERRACIOLI, 2006). A utilização da
metodologia denominada de Passos de Exploração de Modelos (OLIVEIRA & FERRACIOLI, 2011; 2012)
que leva o aluno a explorar modelos previamente construídos pelo professor é outra alternativa para
a infusão da tecnologia através da modelagem no aprendizado exploratório em Ciências.

O OLHAR & O OBSERVAR A ETERNA NOVIDADE DO MUNDO
Retornando ao título desse texto, Recursos Instrucionais e a Facilitação da Aprendizagem
Significativa: Reflexões a partir do Uso de Mapas Conceituais, Diagramas V e TIC’s, pode-se abordar a
maneira como a tecnologia pode permear a aprendizagem significativa ou o ambiente escolar de
maneira geral. Seja por meio da utilização de uma ferramenta computacional de construção de
mapas conceituais, tal como o CmapTools16, seja algum software que venha a construir Diagrama “V”
ou algum ambiente de modelagem computacional, tal como os descritos na seção anterior, uma
quarta questão emerge:
Seria razoável continuar considerando a tecnologia como um recurso/material instrucional?
16

Software que permite a representação de mapas conceituais disponível no endereço http://cmap.ihmc.us/
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Na medida que, nos dias de hoje, a tecnologia torna-se ubíqua, ela simplesmente é ou está.
Assim, passa a não ter sentido falar em trazer a tecnologia para a sala de aula: ela já está na sala de
aula com cada estudante com seu smartphone, tablet, ou qualquer engenhoca de última geração17.
Nessa perspectiva, nos parece que a clássica tríade professor-aluno-material instrucional, também,
perde o sentido quando a tecnologia é associada a material instrucional, uma vez que ela perpassa
ou impregna todas as dimensões de nossas vidas, incluindo a vida escolar: a tecnologia está
tornando-se invisível (FERRACIOLI et al, 2012). Nessa perspectiva, também, não se trata de associar a
tecnologia a mais um elemento, ela, simplesmente, já é parte da infra-estrutura básica do cotidiano,
como se tivéssemos vestidos de uma roupagem ou epiderme tecnológica.
Nesse contexto, abordando o conceito de atividade mediada, Vigotsky (1998) caracteriza
signos e instrumentos como dentro desse conceito mais geral e a partir da analogia básica da função
mediadora e afirma que:
A função do instrumento é servir como condutor da influência humana sobre o objeto da
atividade; ele é orientado externamente; deve necessariamente levar mudança nos
objetos. (VIGOTSKY, 1998, p. 72)
Dessa forma, nos parece que qualquer instrumento embarcado de tecnologia digital, tal
como os mencionados no parágrafo anterior, tem a possibilidade de ser o condutor da atividade
mediada. Na medida que esse instrumento JÁ é parte da vida desse aluno, seria natural que, quando
ele entrasse na escola, NÃO fosse proibido de utilizá-lo. Qual o motivo dessa proibição? Nos parece
que a escola contemporânea tem o complexo problema de alcançar esse jovem no que diz respeito a
tecnologia. Problemática essa que jamais foi tocada quando se espalhou computadores, lousas
digitais, softwares e toda parafernália tecnológica pelas escolas. Raras são as iniciativas de criação de
ambientes escolares imensos em atividades mediadas a partir da tecnologia.
Assim, na perspectiva da tecnologia ubíqua e no cenário escolar descrito acima, nos parece
que o denominado material instrucional é o universo de atividades mediadas produzido para esse
condutor de influência humana que é a tecnologia e, não a tecnologia por ela mesma. Nesse cenário
a tríade mencionada acima poderia continuar valendo, mas longe de simples associação de
tecnologia a material instrucional. O não entendimento e incorporação dessa perspectiva, põe em
risco qualquer tentativa de aproximação da escola ao universo cotidiano desses cidadãos em
construção.
Por outro lado, considerando as condições necessárias para a aprendizagem significativa
abordadas por Ausubel (1978; 1980), ele aponta duas condições básicas:
A aprendizagem significativa pressupõe que o aluno manifeste uma disposição para tal,
ou seja, que ele esteja disposto a relacionar o novo material de forma não arbitrária e
substantiva à sua estrutura cognitiva E que o material a ser aprendido seja
potencialmente significativo para ele, ou seja, relacionável a sua estrutura de
conhecimento de forma não arbitrária e não literal. (AUSUBEL, 1978, p. 41; 1980, p. 36)
Assim, no cenário atual descrito no início dessa seção, ao qual a escola está inserida, nos
parece que a escola e, por consequência, o professor, estão fadados à busca de promoção desses

17

O Brasil é o 72º país no ranking mundial de inclusão digital medido pelo Índice Integrado de Telefonia, Internet e
Celular - ITIC, com uma taxa de inclusão de 51,2%, índice acima da média mundial de 49,1%, aferida em 156 países.
Nos centros urbanos brasileiros, mesmo as favelas apresentam taxa de inclusão digital acima da média mundial de
49,1%. O complexo da Maré, com ITIC de 55,9%, Jacarezinho (54,4%) e Complexo do Alemão (50,8%), todos no Rio,
também estão acima da média brasileira, de 51,2%. Fonte: Mapa da Inclusão Digital da FGV, 2012 -
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dois condicionantes propostos pelo autor: levar o estudante a manifestar disposição para aprender e
produzir material potencialmente significativo.
Considerando que disposição para aprender em espaços formais de educação, tais como e
escola, pode ser altamente dependente do contexto, nos parece que a escola não poderia perder a
oportunidade de criar contextos adequados visando a promoção da disposição para aprender
significativamente nos estudantes.
Consequentemente, seria desejável, senão imprescindível, que essa escola/professor
incorporasse a produção de material potencialmente significativo a partir de atividades mediadas
produzidas para esse fim. Na medida em que a escola não engaja nessa produção de universos de
atividades mediadas alternativos baseadas ou não na tecnologia, essa mesma escola perde a janela
de oportunidade e possibilidade de cooptar esse estudante e levá-lo à disposição para aprender.
Apesar de demasiadamente assertiva, na busca de orientações & ações pelas mais distintas
matizes educacionais, políticas e ideológicas, nos parece que NÃO é mais, somente, o estudante que
tem de se encontrar no universo escolar, como há um ou mais séculos a trás. É a escola/professor
que, também, passa a ter de se encontrar no universo do estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse texto buscou abordar perspectivas de inovação educacional no contexto do ensino de
Ciências a partir do relato de iniciativas pontuais na busca de fomentar uma reflexão sobre possíveis
cotidianos da aprendizagem significativa baseada na análise das questões:
 O que significariam os resultados dessas iniciativas?
 O que significaria Aprendizagem em Ciências?
 O que significaria o Processo de Avaliação?
Longe de apresentar soluções e ou diretrizes, o objetivo foi o de provocar questionamentos
sobre as iniciativas relatadas e de buscar contribuições para o seu desenvolvimento.
Em um cenário de adoção da aprendizagem significativa para a construção dessa perspectiva
de trabalho no contexto de um programa de pós-graduação acadêmico ou profissional, como
apresentado nesse texto, nos parece adequado incluir uma abordagem de conceitos, tais como, o de
motivação. Ausubel (1979, 1980) aponta que poucas questões teóricas provocam tamanha
controvérsia quanto a do papel da motivação na aprendizagem, mas coloca:
Afirmar que a aprendizagem significativa pode ocorrer (particularmente quando de
natureza fragmentária e a curto prazo) na ausência da motivação não significa
naturalmente negar o fato de que a motivação pode facilitar de modo preponderante a
aprendizagem sempre que presente e em operação. (AUSUBEL, 1978, p. 327; 1980, p.
333)
Dessa forma, se o objetivo é na construção de uma proposta de trabalho com um mínimo de
ressonância no cotidiano de sala de aula e no ensino de Física ou Ciências de maneira geral, é ilusória
e equivocada a proposição de uma perspectiva tecnicista com um enfoque principal em conteúdos
disciplinares específicos.
Especialmente para o caso de mestrados profissionais que tem o foco na geração de
produtos vinculados à realidade cotidiano de sala de aula, faz-se necessário equipar esses professor
de ensino médio, para além do olhar técnico que já foi parte preponderante de sua formação na
graduação, com um olhar metodológico em seu dia-a-dia para auxiliá-lo, empiricamente, na
avaliação de seu fazer cotidiano dentro de sala de aula.
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Dessa forma, na formação continuada de professores em serviço dos mestrados profissionais
é imprescindível a abordagem da sistematização dos procedimentos de planejamento, estruturação,
execução e avaliação, procedimentos esses que orientarão toda e qualquer proposta de geração de
produtos, sistematização da construção desses conhecimentos e de soluções para o foco desses
mestrados.
Esse olhar incluiria, também, a abordagem de questões controversas, tais como a motivação,
que, se por um lado, aparentemente abrem em demasia o leque de observação, a NÃO inclusão de
questões dessa natureza implica em uma artificial produção de produtos de prateleira que jamais
encontrarão ressonância no front de sala de aula.
Para finalizar, é importante reafirmar que toda e qualquer iniciativa de inovação educacional
no contexto do ensino de Ciências e de pós-graduações, mediada ou não por tecnologias, adotando
ou não o referencial da aprendizagem significativa, deve ter o foco no conhecimento e não na
tecnologia e na busca do delineamento de diretrizes mínimas de avaliação do todo produzido.
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Comunicações Orais
CORAL 03: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE CÁLCULO
ANDERON MELHOR MIRANDA
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB; Grupo de estudos e pesquisa em educação matemática – EMFOCO/
profanderon@hotmail.com

RESUMO
A presente comunicação surgiu de uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo consistiu numa
proposta de ensino e aprendizagem para a disciplina de cálculo, por meio de uma tecnologia
informática. A metodologia apresentou um caráter qualitativo, apoiada nos aspectos metodológicos
de experimentos de ensino. Os métodos utilizados na coleta de dados foram observações de aulas,
realizações de atividades matemáticas auxiliadas por um software e entrevistas semi-estruturadas.
Os dados – orientados pelo questionamento das contribuições que um software, combinado com
atividades, poderiam oferecer para o ensino e aprendizagem de gráficos e superfícies no IR3 –
apontaram alguns fatores determinantes, dentre eles, as interações de novas informações com
conhecimentos prévios de aprendiz para aprendiz e de aprendizes com o professor desempenharam
um papel fundamental para uma possível aprendizagem significativa, em gráfico de funções de duas
variáveis.
Palavras-Chaves: Ensino de Matemática; Teoria Ausubeliana; Tecnologia da Informação e
Comunicação.

ABSTRACT
This communication came from a search master, whose objective was a proposal for teaching and
learning the discipline of calculation by means of a computer technology. The methodology
presented a qualitative, based on the methodological technology. The methods used in collecting
data were observations of lessons, achievements of mathematical activities aided by software and
semi-structured interviews. Data – driven by a questioning of the contributions that software,
combined with activities, could provide for teaching and learning graphs and surfaces in IR3 – pointed
out some factors, including the interactions of new information with prior knowledge of learner to
learner and learner with the teacher played a key role in a possible significant learning in graphical
functions of two variable.
Keywords: Teaching
Communication.
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INTRODUÇÃO
Convidamos o leitor para conhecer esta proposta de ensino, baseada nos resultados de uma
pesquisa de mestrado – As Tecnologias da Informação no Estudo do Cálculo na Perspectiva da
Aprendizagem Significativa (Título da dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto) – realizada em uma turma de
licenciatura em matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, na disciplina de Cálculo, sob a
seguinte questão de investigação: Como o uso de um software e de atividades elaboradas e
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analisadas, na perspectiva da aprendizagem significativa, pode contribuir para o ensino e
aprendizagem de gráfico de funções de duas variáveis, de estudantes de Cálculo de várias variáveis?
O produto de nossos estudos propõe uma abordagem pedagógica no ensino de gráfico de
funções de duas variáveis, isto é, uma perspectiva de ensino acerca de superfícies, em que o uso de
um software em conjunto com atividades possibilite a aprendizagem dos alunos sobre esses
conteúdos.
As atividades foram elaboradas na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa. As
construções e interpretações gráficas das superfícies em IR3, por meio de um software matemático
gráfico (Winplot) e de uma teoria de aprendizagem tiveram como objetivo despertar nos alunos uma
motivação para aprender, de forma significativa, os conteúdos referentes a gráficos de funções reais
de duas variáveis, quer dizer, relacionar conhecimentos prévios em matemática (gráfico de funções
de uma variável, geometria analítica, cônicas, entre outros) com a aprendizagem de conceitos e
propriedades de superfícies e gráfico de funções de duas variáveis, auxiliados por uma tecnologia
informática.
Por fim, acreditamos que nosso estudo contribuiu qualitativamente com o ensino e
aprendizagem da disciplina de Cálculo e, consequentemente, promoveu, de forma significativa, um
instrumento de desenvolvimento da Educação Matemática no ensino superior.

APORTES TEÓRICOS
A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Com base, na teoria de Ausubel, a aprendizagem significativa consiste em 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. Neste processo a nova informação
interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel
chama de “conceito subsunçor” ou, simplesmente “subsunçor”, existente na
estrutura cognitiva de quem aprende. (MOREIRA, 2006, p. 14,15, grifo
nosso).
Fundamentado nessa teoria e auxiliado por um software gráfico – como recurso de
verificação e visualização das superfícies construídas – utilizamos, em nossos estudos, os
conhecimentos prévios dos estudantes em gráfico de funções de uma variável e conceitos
matemáticos, para estabelecer as conjecturas dos aprendizes na construção de gráfico de funções de
duas variáveis, isto é, tendo em vista que, em um processo de aprendizagem significativa, a interação
de novas informações com outras ancoradas na estrutura cognitiva do aluno, se faz necessária para a
ocorrência dessa aprendizagem.
Salientamos dois aspectos que estão intimamente ligados nesse processo que é a
diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, ou seja, o primeiro consiste num processo
contínuo no qual o individuo adquire significados mais abrangentes à medida que são estabelecidas
novas relações entre os conceitos. De início, são apresentadas as ideias mais gerais que serão,
progressivamente, detalhadas em termos de detalhe e especificidade. Importante nesse processo é,
a cada passo, destacar o que os itens têm em comum e o que os diferencia. Já o segundo consiste
num processo pelo qual a pessoa reconhece novas relações entre conceitos até então vistos de
forma isolada, para facilitar este processo o material instrucional deve procurar integrar qualquer
material novo com material anteriormente apresentado (referências, comparações etc.), inclusive
com exercícios que exijam o uso do conhecimento de maneira nova (por ex: formulação de questões
de maneira não familiar). Adiante falaremos com mais detalhes da relação desses dois elementos
com os conteúdos matemáticos.
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Acreditamos que nossas atividades aliaram-se a essa perspectiva de aprendizagem, uma vez
que, nos preocupamos em criar, nessas atividades, questões que induzem o aluno a utilizar o
conhecimento sobre conteúdos do IR2 estendendo-os para outros e novos assuntos, por exemplo,
conceitos, propriedades e superfícies em IR3.
Em contraposição à aprendizagem significativa existe a aprendizagem mecânica, sobre a
qual Moreira (2006), coadunando com a ideia de Ausubel, define:
como sendo aquela em que novas informações são aprendidas
praticamente sem interagirem com conceitos relevantes existentes na
estrutura cognitiva, sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos. A
nova informação é armazenada de maneira arbitrária e literal, não
interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou
nada contribuindo para sua elaboração e diferenciação. (MOREIRA, 2006,
p. 16).
Moreira (2006) dá exemplos para as diferenças entre essas duas aprendizagens, como no
caso de um quebra-cabeça, em que o aprendiz poderá encontrar a solução do jogo por descoberta,
mas a aprendizagem será mecânica; já em outro caso, de uma lei física, o aprendiz pode recebê-la já
“pronta e acabada”, sem ter que descobri-la, porém poderá usá-la significativamente, desde que
tenha em sua estrutura cognitiva os subsunçores adequados (MASINI; MOREIRA, 2008).
Ausubel (1980) acredita que temos de averiguar o conhecimento do aprendiz e, a partir daí,
ensiná-lo de acordo. O averiguar e o ensinar de acordo são tarefas bastante difíceis defendidas pelo
autor, pois averiguar consiste na revelação (mostrar, compreender) da estrutura cognitiva do
aprendiz e no entendimento da sua organização; e o ensinar de acordo requer uma boa resposta
dessa análise de averiguação, para que, só depois com os instrumentos básicos, recursos e
metodologias de cada disciplina, o educador possa chegar a uma aprendizagem que seja significativa
para o aluno, e não a uma simples sequência de atividades que possa induzir a uma memorização
e/ou aprendizagem mecânica.
De maneira geral, Ausubel (1980) não considera o ensino e aprendizagem extensivos, ou seja,
se tivermos um ensino bastante eficaz, isso não irá garantir a aprendizagem; esta relação é vista pelo
autor como uma das condições que influenciam a aprendizagem significativa. Nesse caso, ainda é
possível que os aprendizes estejam desmotivados, desatentos, não querendo aprender, mesmo com
um ensino de qualidade. Por outro viés, podemos ter a possibilidade de um aprendiz ser autodidata e
não necessitar do professor. “O ato de ensinar não se encerra em si mesmo, pois a finalidade do
ensino é o aprendizado por parte do aluno (...) e assim o produto da aprendizagem é ainda a única
medida possível para se avaliar o mérito do ensino” (AUSUBEL, 1980, p. 12).

O ENSINO DE CÁLCULO: PENSAMENTO VISUAL-ESPACIAL E O PENSAMENTO MATEMÁTICO
AVANÇADO
A necessidade de um ensino eficiente de Cálculo (relacionado ao traçado de
superfícies), diferente dos moldes tradicionais que vêm sendo apresentados atualmente nos livros
didáticos e de autores – REZENDE(2003); NASSER(2007); REIS(2001) e MACHADO(2008) TALL(1991) –
que discutem o ensino de cálculo. Em adição aos livros textos atualizados, instrumentos de
abordagem estática do assunto, deve-se tentar uma abordagem mais dinâmica com o auxílio do
computador, de modo que os aprendizes possam visualizar e manipular os seus gráficos e
construções arrastando e movendo, por meio de ferramentas que os softwares e aplicativos
oferecem. Para isso, Nasser (2007) e Machado (2008) aponta o uso de tecnologias para o ensino de
cálculo de uma forma dinâmica e atrativa na aprendizagem dos alunos. Nos livros didáticos de
Cálculo mais recentes são trazidas abordagens de tópicos com o uso de tecnologias informáticas e
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apresentam uma revisão de seus conteúdos em novo estilo, com ilustrações, gravuras e
exercícios de simulação em softwares, para a construção e interpretação de gráficos, salientamos que
esta dinâmica traga significados para a aprendizagem dos alunos e não apenas o uso da tecnologia pela
substituição do quadro e giz ou de qualquer outro modelo de ensino recheados de recursos
audiovisuais.
Assim, pensamos que a utilização de uma tecnologia informática, juntamente com outras mídias
e recursos, como o quadro, giz, lápis, papel, livro didático, entre outros, consiste em um meio que
possibilita despertar no professor de Cálculo o conhecimento de diversos tipos de softwares; o seu uso e a
sua aplicabilidade para que, assim, ele possa estar atribuindo e incorporando essa tecnologia na sua
prática docente, pois os resultados de nossa pesquisa sugerem eficiência na aprendizagem de estudantes
a respeito de gráfico de funções de duas variáveis.
Costa (2005) classifica o pensamento visual em dois tipos: o visual e o espacial,
denominando-o de pensamento visual-espacial. A autora adverte que, na literatura,
encontramos o pensamento visual ligado às questões de visualizações, ou seja, “o pensar visual é
porque ocorre um fluxo contínuo de imagens mentais visuais” (p.88) e o pensamento espacial
ou raciocínio visual e espacial associado às capacidades mentais e espaciais, ou seja, “pode envolver
uma estrutura espacial percepcionada visualmente que incorpora descrições implícitas dos elementos
das imagens e relações espaciais entre esses elementos” (ibidem, p. 88). Assim, a autora acredita que
as duas formas de pensamento ocorrem simultaneamente e podem estar combinadas com
informações visuais e espaciais interligadas.
Essa perspectiva de combinar o pensamento visual com o espacial contribuiu para a
construção das nossas atividades; queremos dizer que, na preparação de atividades sobre gráficos, é
importante que o professor leve em consideração uma valorização das ideias visuais-espaciais e
perceptivas dos alunos, pois assim poderemos atingir de forma expressiva a aprendizagem
significativa.
Já para o pensamento matemático avançado, Tall (1991) afirma que as investigações em
Educação Matemática mostram que os estudantes de Matemática, principalmente os de Cálculo,
possuem pouca capacidade de visualização e de formalização de conceitos. O autor sugere uma
relação mais próxima entre a intuição e o rigor, para melhorar o uso dessas ideias visuais. Estas,
muitas vezes consideradas intuitivas por um matemático experiente, não são
necessariamente intuitivas para um aluno inexperiente, o que sugere a existência de
diferentes categorias de intuição e, com isso, também diferentes níveis de rigor, conforme discute
Reis (2001), em sua tese de doutorado, sobre a necessidade de um rompimento de uma visão
dicotomizada entre rigor e intuição no ensino de Cálculo.
Esse “casamento” entre intuição e rigor foi utilizado de forma implícita em nossas atividades
quando exigimos dos alunos, primeiramente, que eles pensassem e “imaginassem” a forma de uma
superfície (representação gráfica) a partir de sua expressão algébrica correspondente; e,
posteriormente, descrevessem o processo dessa construção gráfica. Assim, para resolver uma questão,
o aprendiz desenvolveu um processo lógico e dedutivo, passando depois para uma fase de rigor e
formalização do conceito de superfície.

METODOLOGIA
A pesquisa apresentou uma metodologia qualitativa, apoiada em aspectos metodológicos de
experimentos de ensino. O caráter qualitativo surgiu devido a alguns fatores determinantes na
pesquisa, como: a obtenção dos dados de forma descritiva; o contato direto do pesquisador com a
situação ou o objeto de estudo; uma maior valorização no processo do que no produto final e uma
descrição das perspectivas dos sujeitos de pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
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A coleta de dados foi desenvolvida por meio de três métodos: observações, entrevistas semiestruturadas e aplicações de instrumentos de coleta, estes intitulados de Atividade – 1 e Atividade –
2, para estudantes de Cálculo de várias variáveis, na forma de teste.
A escolha do método de observação serviu para proporcionar uma maior aproximação entre
o pesquisador e o seu objeto de estudo, além de auxiliar na elaboração e no desenvolvimento dos
instrumentos de coleta, através da identificação de elementos e características que pudesse traçar o
“perfil” da turma e descrever aspectos cognitivos observados no ambiente de aprendizagem,
inerentes ao ensino de Cálculo.
Com a fase de observação adiantada, demos início a segunda parte da pesquisa de campo, a
aplicação das atividades 1 e 2. Essas atividades ocorreram em dois momentos – sábados
consecutivos – com 4 horas/aula cada.
Atividade – 1: Esta atividade foi elaborada com o objetivo de obtermos uma possível
diferenciação progressiva, induzindo o aprendiz a refletir, conjecturar e construir gráficos de funções
reais de duas variáveis (superfícies), a partir de conteúdos matemáticos mais gerais e/ou préconhecido pelos estudantes – gráfico de funções de uma variável, cônicas, expressões analíticas,
funções – e dos conhecimentos prévios do IR2.
As questões da Atividade – 1 abordaram os conteúdos matemáticos sobre a construção no
plano cartesiano, cujas expressões foram: y = x2, y = 3 e x = y2 e, depois, buscou-se estabelecer uma
conexão dos conhecimentos utilizados na construção desses gráficos com as superfícies em IR3 (z =
x2, z = y2, z = x e outros), como acontece na diferenciação progressiva – partir de conhecimentos
gerais sobre os conceitos estudados e depois detalhá-los e diferenciando elementos comuns destes
conceitos entre si.
Atividade – 2: O objetivo da Atividade – 2 foi o de avaliar os trabalhos realizados no
laboratório, durante a Atividade – 1, dando continuidade à construção e interpretação de gráfico de
funções e superfícies no IR3. Esta atividade, também de cunho investigativo, procurou compreender
as relações entre os aspectos da teoria da aprendizagem significativa, servindo como avaliação para
a elaboração de novos roteiros e/ou aprimoramento do que foi utilizado na pesquisa. Em relação a
aprendizagem dos alunos, percebemos que esta atividade serviu como um processo de reconciliar
ideias criando e recriando relações conceituais como forma de integrar os significados emergentes de
modo harmonioso com os conceitos estudados, ao que chamamos de estabelecer uma reconciliação
integradora na sua estrutura cognitiva.
Para a última fase da coleta de dados, optamos pelas entrevistas, visando obter mais
informações a respeito das conjecturas geradas nos diálogos e conversas informais entre os
aprendizes e, também, compreender os seus pensamentos (ideias) nas respostas dadas às atividades
realizadas no laboratório de Informática.
As entrevistas ocorreram de forma semi-estruturada, ou seja, com algumas partes mais
estruturadas e outras menos. Detalharemos adiante como ocorreram estas entrevistas e faremos
suas conexões com as observações feitas em sala de aula

CONTEXTO, APRENDIZES PARTICIPANTES E ESCOLHA DO SOFTWARE
A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2009, com uma turma da disciplina de
cálculo II do curso de licenciatura matemática do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), cujo professor foi o próprio orientador da pesquisa.
O convite para participar da pesquisa de forma voluntária foi feito a uma turma, composta
por 14 aprendizes, na faixa etária de 18 a 22 anos, porém apenas 11 deles aceitaram o convite. Ainda
dentre os aprendizes participantes, selecionamos três deles, de maneira voluntária, para as
entrevistas, a fim de obter mais informações e dados referentes ao objetivo da pesquisa.
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Para a escolha do software, levamos em consideração a sua aplicabilidade e limitação em
nossos estudos. A partir daí, escolhemos o Winplot devido a sua facilidade de manuseio e
acessibilidade. Além disso, acreditamos que ele ofereceu a possibilidade de investigarmos as suas
contribuições na aprendizagem significativa dos aprendizes, para a construção de gráfico de funções
de duas variáveis, através das relações entre os conhecimentos prévios dos aprendizes e gráfico de
funções de uma variável.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES APLICADAS (ATIVIDADE 1 e ATIVIDADE 2)
A Atividade 1, realizada no início do primeiro momento, composta de um material impresso,
na forma de teste, foi dividida em duas etapas: a primeira etapa, através do software e de
lápis/papel, os aprendizes responderam às questões matemáticas sobre os conteúdos de funções
reais de uma e duas variáveis (IR2 e IR3), com o objetivo de que eles pudessem utilizar os
conhecimentos prévios de conceitos matemáticos, como funções e gráfico de funções de uma
variável (IR2), fazendo uma ligação destes com os conteúdos e conceitos de funções reais de duas
variáveis (IR3).
Depois de respondidas as questões da Atividade – 1, seguimos para o laboratório de
Informática, para a etapa final desse primeiro momento, constituída pelo contato inicial dos
aprendizes com o software Winplot, favorecendo-os na compreensão e aplicabilidade das
ferramentas desta mídia. Com o uso do software, os aprendizes puderam avaliar, corrigir, verificar e
comprovar, através das suas visualizações, as respostas dadas nas questões da Atividade – 1, ou seja,
a utilização do software serviu como uma confirmação para as suas respostas nas questões da
Atividade – 1, isto é, eles compararam estas respostas com as superfícies obtidas e visualizadas na
tela do computador, por meio da digitação das suas expressões analíticas correspondentes.
Assim, o pesquisador mediador sugeriu, aos aprendizes, através de um roteiro de atividades,
que eles fizessem um esforço individual (sem o uso do software) para imaginar/abstrair os desenhos
das superfícies gráficas correspondentes às expressões analíticas mencionadas pelo pesquisador e
associá-las aos conceitos e conteúdos de gráfico de funções de uma e duas variáveis. Com isso,
iniciou-se um diálogo entre pesquisador/aprendiz e aprendiz/aprendiz, com alguns momentos
surpreendentes. Exemplificaremos uma situação em que foi perguntado aos aprendizes:
“Como se apresenta, ou como vocês imaginam o gráfico em IR3, correspondente à expressão
analítica z = x ?” (pesquisador)
“Seria um plano?” (Gilberto).
Levando em consideração que esta resposta-interrogativa não surgiu de forma tão imediata,
e que nem todos os participantes compreenderam o que se passou no pensamento do colega (o
quê? por quê? em quê? e como?) para levantar tal conjectura, o pesquisador utilizou a hipótese
mencionada e mediou a turma para uma discussão sobre a idéia do aprendiz, gerando outras
respostas, do tipo:
“Professor, eu sei que a função z = x no IR2 será uma reta, mas no IR3 vai ser...”[pensando]
(Sara)
O papel de mediação do professor neste momento foi importante, pois era necessário
conduzir as perguntas/reflexões dos estudantes, de forma, que eles mesmos chegassem a uma
possível resposta para elas e, assim, o professor conduziu a atividade “instigando” os estudantes da
seguinte forma:
Quem responde a pergunta de Gilberto? E você Gilberto o que achas? É, mesmo um plano?
(pesquisador)
Quem ajuda a colega Sara? Rose você entendeu o que Sara disse? (pesquisador)
Quem pensou algo diferente do que foi dito aqui? (pesquisador)
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O software, também, teve seu destaque quanto à visualização e comprovação das ideias, dos
estudantes, discutidas neste momento. Depois de certo tempo de reflexão entre os estudantes e da
mediação do pesquisador, a turma ficou pensativa por um momento e, posteriormente, alguns
aprendizes afirmaram que a representação gráfica da expressão z = x seria realmente um plano; os
demais confirmaram a veracidade da hipótese, com a construção e visualização da superfície, no
software Winplot, comparando-a com as suas conjecturas individuais.
Em outro momento do diálogo, foi perguntado aos aprendizes:
“Como é o desenho do gráfico correspondente às expressões analíticas z = x2 e z = sen x em
3
IR ?
A turma ficou pensativa por um tempo, gerando possivelmente diversas conjecturas,
pensamentos visuais e hipóteses mentais para a ideia sugestiva do pesquisador. Exemplifiquemos
essa situação com as ideias descritas nas falas dos aprendizes; por exemplo, para o gráfico
correspondente à expressão z = x2, um estudante disse:
“Professor, para o gráfico de z = x2, eu imagino uma parábola andante.” (Gilberto)
Já para o gráfico de z = sen x, tivemos outras respostas do tipo:
“Nesse gráfico teremos a forma de uma onda.” (Tiana)
“Seria um tobogã?” (Dago)
Nesse instante, observamos que os estudantes utilizaram gestos e mímicas para explicitarem
as suas ideias. Alguns deles, com o uso das mãos na forma de uma calha (formato em U), fizeram
movimentos horizontais, justificando a representação gráfica da superfície de z = x2, no espaço.
Outro estudante insinuou e realizou com as mãos o desenho de uma senóide no espaço, para
a representação do gráfico, cuja expressão é z = sen x, sugerindo também que seria algo parecido a
uma “onda” e/ou a um “tobogã”. Esses exemplos, vivenciados pelos estudantes – associação de
curvas no IR3 a objetos, figuras e formas – refletem as primeiras evidências de uma possível
aprendizagem significativa, entretanto, de acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa a
ocorrência dela se dá pelo indivíduo realizando associações de uma nova informação com algum
conhecimento prévio, relevante, ancorado na sua estrutura cognitiva. (AUSUBEL, 1980; MOREIRA,
2006; MASINI; MOREIRA, 2008)
O segundo momento da aplicação dos instrumentos de coleta ocorreu com a continuidade
das atividades realizadas no laboratório e, ao final, a realização da Atividade – 2 pelos aprendizes,
utilizando-se das mídias, lápis e papel, composta por questões objetivas e subjetivas. As de ordem
objetiva associavam as expressões analíticas de funções reais de duas variáveis a gráficos e curvas no
IR3 e, ainda, relacionavam determinadas curvas de nível a gráficos e expressões analíticas
correspondentes; já as questões de ordem subjetiva tratavam de conhecimentos e estratégias
utilizadas, pelos estudantes, para responderem às atividades escritas e desenvolvidas no laboratório;
e as outras, de cunho mais avaliativo, buscavam diagnosticar questões qualitativas no
desenvolvimento das atividades, como em todo o processo de realização da pesquisa, com opiniões,
sugestões e críticas feitas pelos seus participantes.
Após as Atividades – 1 e 2, retornamos à sala de aula com o objetivo de detectar, através de
observações e com base na Teoria da Aprendizagem Significativa, as possíveis contribuições que
essas atividades ofereceram aos estudantes, quando estes iniciaram formalmente o estudo de
funções reais de duas variáveis. Dessas observações, ressaltamos que, em muitos momentos da aula,
o professor solicitava dos aprendizes conceitos, características e propriedades das superfícies
estudadas no laboratório, para a formalização e aprendizagem do conteúdo, principalmente, na
parte que envolvia a construção e interpretação gráfica em IR3.
Ao final da pesquisa de campo, três aprendizes participantes – Gilberto, Walda e Tiana –
foram entrevistados pelo pesquisador, com duração, em média, de 30 minutos cada, eles foram
convidados de forma voluntária e aleatória com o propósito de que essas entrevistas acrescentassem
aos dados da pesquisa alguns dos pensamentos, ideias, conhecimentos prévios/subsunçores dos
aprendizes, pois acreditamos que alguns dados não citados nas respostas das atividades, nem
observados e detectados pelo pesquisador, na coleta de dados, poderiam ser revelados nessas
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entrevistas. Por exemplo, a confissão da aprendiz Tiana, que ao fazer uma atividade, dizia ela que
passavam-se muitas “coisas” na cabeça dela e ela não sabia como respondê-la, entretanto em outro
momento em sala de aula, ela tinha tipo uns “insights” e daí o conteúdo ficava bem mais fácil de ser
compreendido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conhecimentos sobre gráficos de funções de uma variável e de geometria analítica (ponto, reta,
plano etc.) foram determinantes para o conhecimento dos gráficos de funções de duas variáveis e das
superfícies estudadas. Estes conceitos adquiriram uma nova perspectiva, para os estudantes, a partir do
momento em que eles os utilizaram para interagir com as novas informações. Contudo, as interações,
reflexões e discussões, ocorridas na pesquisa, fizeram com que esses conhecimentos prévios evoluíssem
para um novo estágio na estrutura cognitiva do aprendiz, revelando uma diferenciação progressiva seguida
de uma possível reconciliação integradora
Entendemos que o termo interação exprime uma contribuição para a aprendizagem significativa
dos estudantes sobre o conteúdo proposto na pesquisa e de acordo com a Teoria da Aprendizagem
Significativa (AUSUBEL, 1980), vimos que ele representa a palavra-chave para a ocorrência da
aprendizagem significativa.
As atividades desenvolvidas nesta pesquisa apresentam-se como um produto educacional,
opcional, para professores de Cálculo, servindo como referência para outras que o professor venha a
desenvolver em sua prática docente e que os resultados de pesquisa juntem-se ao corpo de outras
pesquisas com a mesma temática, oportunizando um espaço de discussão e estímulo para futuras
pesquisas que venham relacionar aspectos da aprendizagem significativa com conceitos e definições
de outras teorias, destacando pontos de consonâncias e convergências entre elas.
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RESUMO
Este texto tem por objetivo propor reflexões de como a expressão aprendizagem significativa vem
sendo utilizada nos meios acadêmicos e como a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David
Ausubel tem contribuido para a compreenssão do processo de ensino e aprendizagem.
Especificadamente intenta-se verificar como o conceito de necessidade proposto por Lewin poderia
ser um complemento às ideias de Ausubel sobre o processo de ensino e aprendizagem uma vez que
que Ausubel parte da condição de que, por parte do aprendiz, deva haver uma disposição para
aprendizagem como condição essencial para diferenciar a aprendizagem mecânica da significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Teoria da Aprendizagem Significativa; Teoria do Campo

ABSTRACT
This text has for objective to propose ideas about how the term significant learning has been used in
academic circles and how the Theory of Significant Learning (TAS) of David Ausubel has contributed
to the compreenssao of teaching and learning process. Specifically sues to verify as the concept of
necessity proposed by Lewin could be a complementary to the ideas of Ausubel on the process of
teaching and learning since that Ausubel part of condition that should, by the apprentice, there is a
provision for learning as an essential condition to differentiate learning mechanical of significant.
Keywords: Significant Learning, Meaningful Learning Theory, Field Theory

INTRODUÇÃO
Ao ser abordado o tema aprendizagem significativa associamos de imediato a Teoria da
Aprendizagem Significativa elaborada por David P. Ausubel. No entanto é comum, e diria que até
parece estar na moda, a utilização da expresssão aprendizagem significativa em hipertextos, livros e
artigos científicos que abordam ou discutem a questão educacional ou sobre os processos cognitivos
de aprendizagem. Percebe-se que em boa parte das citações, a expressão está associada a questão
de ser uma aprendizagem com significado para o aluno e não necessariamente a forma como
ocorrem os processos cognitivos que estruturam e explicam o conhecimento proposto por Ausubel18.
Embora a utilização desse termo possa, e está na maioria dos casos, associadas a outras
teorias cognitivas que procuram explicar o processo de aprendizagem, tais como Vygotsky (Interação
Social - 1984) e Kelly (Construtos Pessoais - 1963) entre outras, percebo que o termo é utilizado mais
18

Uma breve levantamento sobre o termo aprendizagem significativa no google aparece cerca de
2.140.000 (dois milhões cento e quarenta mil links) quando acrescentamos o termo ausubel esse
número decresce para 29.400 (vinte e nove mil e quatrocentos links). No google acadêmico,
aparecem respectivamente, 134.000 e 3.810 para os mesmos termos. Fonte:
https://www.google.com.br acesso em 13/04/2012.
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para justificar uma prática pedagógica do compreender o processo de desenvolvimento cognitivo
propriamente efetivo nas atividades escolares.
Uma observação acerca dos trabalhos publicados nos últimos três Encontros Nacionais de
Aprendizagem Significativa (ENAS) realizado com parcerias de diversas instituições do Brasil, já que
estes eventos ocorreram respectivamente em 2005 (campo Grande – MS), 2008 (Canela – RS) e 2010
(São Paulo – SP) em, mostra que boa parte dos trabalhos publicados (58,5%) parecem usar o termo
aprendizagem significativa para justificar uma sequência didática adotada no desenvolvimento de
suas atividades. A tabela seguinte, elaborada a partir da leitura dos trabalhos apresentados nos três
últimos encontros, mostra de maneira simples19 como foram categorizados os trabalhos desses
encontros.
Tabela 01
Classificação dos Textos
Quantidade
Percentual
Aplicabilidate da Teoria de Ausubel
6
3,1
Convergências de Teorias
18
9,2
Como
Justificativa
para 114
58,5
Aprendizagem
Explicação da Teoria
4
2,1
Mapas Conceituais - como recurso
35
17,9
Utilização em Trabalhos anteriores
10
5,1
Vê de Gowin
8
4,1
* Os dados apresentados foram obtidos a partir da leitura dos resumos dos textos
apresentados nas atas dos três ENAS (2005, 2008 e 2010)
Tal observação sobre estas características, da utilização das TAS de Ausubel, ressalta o
interesse que a comunidade científica tem assumindo em compreender e ratificar os processos
cognitivos utilizidos durante o processo de construção do conhecimento, do ponto de vista cognitivo,
bem como avançar em novas compreensões sobre o processo descrito por Ausubel. Desse modo,
tomando como base argumentos apresentados em trabalhos publicados nas atas do 1º ENAS, 2º
ENAS e 3º ENAS verifica-se que é unânime, nos argumentos revisados, que muitos dos autores que
apresentaram colaboração às ideias de Ausubel reforçam a condição da disposição ou pré-disposição
para aprender (ANTUNES et al, 2010; NICOLODELLI E PEDUZZI, 2010; MERAZZI e OAIGEN, 2008)
Esse termo parece ser fundamental para compreender a TAS de Ausubel. No entanto, um
estudo completar sobre o papel que esta “disposição ou pré-disposição” exerce na sua teoria, já que
é uma condição inicial para sua utilização, parece ser relevante principalmente nos tempos
modernos em que se vive a era da informação e da tecnologia e muitos apresentação uma prédisposição para o imediato. Assim, definir tal relação, ajudaria a construir argumentos que explicam:
porque mesmo elaborando atividades contextualizadas, em seu sentido restrito, observa-se falhas de
aprendizagem? Qual a relação do termo disposição ou pré-disposição proposto por Ausubel com o
termo necessidade de Lewin? Como a compreesão desses termos ajudaria a melhorar o processo de
ensino e aprendizagem?

19

Não há inteção de uma categorização bem detalhada já que o objetivo é apenas um panorama da
forma como vem sendo abordado o tema e não há intenção de fazer uma análise criteriosa dos
textos aprensentados, pois encontra-se nas atas de 2008 uma análise dos trabalhos de 2005 e nas
atas de 2010 uma análise da evolução de 2005 e 2008.
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PRÉ-DISPOSIÇÃO vs. NECESSIDADE
O Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel (1978) está inserida entre as
teorias consideradas construtivistas, que além de considerar o sujeito como agente ativo na
construção do conhecimento procuram explicar os processos mentais que estão relacionados a
estruturação do conhecimento durante o processo aprendizagem. Tal preocupação, respaldava-se no
fato de que autor considerava fundamental uma reflexão sobre as técnicas e o trabalho desenvolvido
pelos professores na construção do conhecimento em sala de aula.
Desse modo compreendia que a aprendizagem significativa ocorria quando “o material novo,
idéias e informações que apresentam uma estrutura lógica, interage com conceitos relevantes e
inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo para
sua diferenciação, elaboração e estabilidade” (MOREIRA E MASINI, 2006, p.14). Esse entendimento,
mostra de que forma a estrutura cognitiva processa as informações até atingir a estabilidade, mas
traz implicito, que o individuo está disposto a receber esse novo material ou ideia.
Essa disposição ou pré-disposição de receber é apontada por Ausubel (1980; 2002) e Moreira
(1999; 2006) como necessária para que os conteúdos possam ser integrados à sua estrutura cognitiva
e assim torna-se significativas. Paulo Freire (2005) ratifica a necessidade dessa disposição e reforça a
importância do prática do docente nesse processo como elemento importante para configuração do
ato da aprendizagem. Mas, este mesmo autor, ao tratar da questão da alfabetização, que lhe rendeu
um dos melhores trabalhos e renome, ressalta que a necessidade deve partir do sujeito, pois a
“alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, como uma doação ou uma imposição, mas de
dentro para fora, pelo próprio analfabeto, apenas com a colaboração do educador” (FREIRE, 2005, p.
115)
A colocação de Freire acerca de reconhecer que a necessidade, por parte do sujeito, é
fundamental no processo de construção do conhecimento atrelada a outros estudos como aquele
realizado por Pereira, Pereira e Lemos (2005, p. 276)20 que concluiram, ao analisar as publicações do
1º ENAS, que “houve uma preocupação em traçar estratégias e situações que motivem o aluno na
perspectiva de aquisição de conhecimentos relevantes às suas necessidades”. Hall, Lindzey e
Campbell (2000) compreendem que necessidade funciona como um vetor que é capaz de liberar
energia e aumentar a tensão e que está relacionados com todos os outros construtos dinâmicos21.
Pelloso (2011) levanta considerações sobre como é possível definir o que é significativo, já que a
necessidade, diferentemente dos processos cognitivos de construção que em geral ocorrem de
forma semelhante, é individual e cada ser tem uma necessidade que, como definiu Hall, Lindzey e
Campbell (2000) pode variar constantemente.
O termo necessidade não demandou esforços de definição por Kurt Lewin em sua teoria
(Teoria do Campo) já que achava que este termo (necessidade) acabaria sendo trocado por um
termo mais apropriado. Porém, descreve claramente que as necessidades estão determinadas em
grande extensão “pelos fatores sociais” (LEWIN, 1951, p.289).
A sustenção teórica de Lewin era de que sendo (P) a pessoa, o espaço em torno de (P)
determinaria o espaço psicológico, no qual as áreas definida pelas letras A, B, C, etc apresentariam os
fatos psicológicos (ver figura 01) que uma pessoa poderia estar submetida num determinado
momento, pois esta constituição é dinâmica e mudam constantemente.

20

21

As autoras realizaram os trabalhos apresentados no 1º ENAS (2005) para apontar tal argumento
em sua conclusão.
Resulta da interação entre variáveis pessoais e ambientais
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Figura 01

P

Fonte: Hall, Lindzey e Campbell (2000, p.323)
A fronteira entre os espaços representados no modelo de Lewin não garantem a interação
entre essas regiões, pois elas podem apresentar uma regidez tal que não permita o acesso entre as
áreas desse campos. Ou seja, uma vez que o individuo esteja num determinado espaço psicológico
desse (pode ser por exemplo o espaço A) um outro fato psicológico (pode ser por exemplo aquele
definido pelo espaço B) a proximidade não garante acesso caso não haja necessidade por parte do
individuo. Pois, apenas a necessidade, é capaz de aumentar tensão entre as áreas e permitir não
apenas a passagem de um campo para outro, mas a conexão entre esses campos psicológicos.
Assim, a necessidade estaria relacionado a um desejo interno que motiva ou cria uma pulsão.
Verifica-se que o conceito de motivação e compreendido como algo interno ao sujeito e não externo.
Tal condição não é explicitada na TAS de Ausubel já que este admite como pressuposto ou premissa,
em sua teoria, essa predisposição (vontade ou necessidade) para que ocorra o processo de
aprendizagem. Novak (1998) coloca essa disposição como sendo uma opção voluntária e consciente
da parte do aluno, mas necessária no processo de aprendizagem, como um tipo motivação que o
sujeito demande.
Todavia, o conceito de motivação além de ser bastante discutido no meio acadêmico, não há
um consenso sobre como ele atua/exerce sobre o individuo. Verifica-se que teorias como a de
Maslow (1908 – 1970) , Herzberg (1923 - 2000) ou e Mcgregor (1906 - 1964) passaram por diversas
criticas. Kelly, Carl Rogers e Skinner propõe que o conceito de motivação são “usados para explicar
por que as pessoas agem de uma maneira e não de outra” (HALL, LINDZEY E CAMPBELL , 2000, p.
333) e concluem que as ações de uma pessoa e justificada pelo fato de simplesmente estarem vivas.
Moreira (2008, p. 20) ressalta que
A predisposição para aprender não é exatamente aquilo que chamamos de
motivação. É claro que implica motivação, mas é antes, uma
intencionalidade, um esforço deliberado para relacionar o novo
conhecimento a conhecimentos prévios, mais inclusivos, mais diferenciados,
existentes na estrutura cognitiva com certa estabilidade e clareza. É um
compromisso afetivo – não no sentido de gostar, mas sim de querer – de
relacionar novos conhecimentos a conhecimentos prévios.
Tal colocação ajuda a compreender que a pre-disposição definida por Ausubel em sua TAS
considera que o individuo tenha intencionalidade e apresente um esforço para relacionar o novo
conhecimento aos conhecimentos anterios. Poderia, colocar de maneira diferente, considerando a
ideia de campo de Lewin, que o individuo deve ter um motivação (no sentido de necessidade ou
intencionalidade nas palavras de Moreira (2008)) para ir de um espaço psicológico à outro. Dessa
forma, a figura 02 apresenta uma possibilidade para que se compreenda a importância da
necessidade enquanto fator que produz uma passagem de um campo psicológico à outro.
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Figura 02
Estrutura Cognitiva

Aprendizagem

necessidade

Aprendizagem Significativa

necessidade

Aprendizagem Mecânica

Verifica-se na figura 2, que havendo necessidade o processo de aprendizagem poderia tornase significativa em primeiro momento, uma vez que o indivíduo apresenta uma necessidade interna
para tal. Poderia propor uma situação em que, de forma hipotética22, precise-se resolver uma
expressão matemática ao qual já se tentou várias vezes. A resolução de tal problema não está
condicionado a apenas resolver a expressão matemática, mas o desafio imposto em descobrir
detalhes que em outras situações não apareceu aquele tipo de conhecimento.
Do mesmo modo, um sujeito pode apenas querer resolver a expressão apenas para se
“livrar” de tal atividade fazendo-a sem refletir, como dizia Paulo Freire, sobre os conceitos que estão
em jogo. Ao final terá resolvido a expressão, mas não terá chegado a compreensão do fenômeno.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E APRENDIZAGEM MECÂNICA
Os pressupostos da TAS de Ausubel são relevantes para o desenvolvimento da prática
pedagógica do docente, uma vez que se conheça como individuo pode interferir no processo de
construção do conhecimento. A Aplicação dos principios facilitadores23 proposto na TAS de Ausubel
não nos permite afirmar que a aprendizagem será totalmente significativa ou totalmente mecânica
do ponto de vista dos processos cognitivos. Mas, como afirmar Moreira (2008) o contínuo entre eles
permite que possa ser mais ou menos significativa. Compreendo, que é necesse momento que
atuando uma tensão efeitos causados pela necessidade possa, como propôs Lewin fazer com que o
individuo possa fazer a conexão entre esses fatos psicológicos, representado por regiões do campo.
Onodera (2010, p. 183) afirma que
aprendizagem mecânica é uma aprendizagem sem compreensão, portanto
literal, não exige interação entre conhecimentos prévios e novos
conhecimentos, por isso não possibilita ao aprendiz alcançar um
conhecimento elaborado e reflexão acerca dos conteúdos aprendidos. Além
disso, é uma aprendizagem de pouca retenção.

22

A escolha do exemplo deve-se a minha área de formação inicial que é licenciatura em Matemática.

23

Atividades que podem seru usadas tais como os Mapas Conceituais e Vê de Gowin.
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A concordância com tal afirmação parece justa, porém a autora não expressa, e essa é uma
observação que se faz aos artigos que compõem as Atas do ENAS (1º, 2º e 3º), a possibilidade de que
os conceitos aprendidos de forma mecânica, que de alguma forma fazem parte do espaço psicológico
do sujeito possa servir de aporte (ancoragem) para novos conhecimentos. Parece que há uma
relutância, do ponto de vista teórico, em verificar como os conteúdos assimilidados de forma
mecânica possam ser traduzidos em conteúdos significativos.
A explicação de Ausubel (2003, p. 134) que
Durante o intervalo de retenção, os significados recentemente emergentes
permanecem funcionalmente ligados às idéias ancoradas, mas são ainda
dissociáveis das mesmas; ao passo que, numa fase posterior do intervalo de
retenção, a força de dissociabilidade dos significados recentemente
apreendidos desce abaixo dos limiares críticos da recordação e do
reconhecimento. Quando isto acontece, estes significados deixam de estar
disponíveis para o aprendiz, como entidades identificáveis em separado;
devido à subsunção obliterante, ocorreu o esquecimento. As mesmas
variáveis que influenciam, em primeiro lugar, a aprendizagem significativa
continuam, assim, a influenciar, posteriormente, a retenção e o
esquecimento da mesma forma, já npara não falar de outras variáveis, tais
como a motivação, a repressão e a hipnose, que influenciam a retenção
afetando o limiar de disponibilidade (sem influenciarem, de alguma forma,
a força de dissociabilidade de idéias retidas na estrutura cognitiva).
o fato da retenção durante um intervalo de tempo, não exclui a ideia de Lewin sobre a composição
dos espaços psicólogicos que são formados e que o individuo, dependendo de seu interesse, pode
acessar a qualquer momento devido a uma questão de motivação interna. Ausubel não descarta a
importância da motivação pois considera que “as características motivacionais de personalidade, de
grupo, sociais e do professor são suficientemente importantes na aprendizagem escolar para que
mereçam nossa mais séria consideração, se é que desejamos maximizar a influência da psicologia
educacional na aprendizagem em sala de aula” (Ausubel, Novak e Hanesian, 1980, p. 331).
Nesse sentido Ausubel compreende que
“a motivação de realização, ao contrário do que em geral se supõe nessa
área, não é uma variável unitária. Consiste (dependendo de fatores
normativos de personalidade; diferenças individuais no desenvolvimento da
personalidade; diferentes interações com pais, companheiros, professores e
com a cultura mais ampla; traços de temperamento geneticamente
determinados; e posição quanto a classe social, raça e sexo) de proporções
variadas de (1) impulso cognitivo, (2) impulso afiliativo e (3) motivação de
engrandecimento do ego” (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980, p.332).
Ausubel propõe ainda que
os motivos intrínsecos e positivos (direcionados para a tarefa), são mais
efetivos motivacionalmente que recompensas explícitas, sendo exemplos
curiosidade, exploração, perícia ou competência e necessidade de
estimulação. Assim, alunos que tem pouca necessidade de saber
empreendem pouco esforço para aprender. (BECK e NETO, 2005, p.29)
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verica-se que que a influência do aspectos motivacionais sobre o processo de aprendizagem é
polêmico não por sua necessidade que é notória, mas quanto a definição do termo. Pois, estar
motivado na concepção de Ausubel poderia ser o mesmo que sentir a necessidade para Lewin.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação de complementariedade que parece permear as Teoria da Aprendizagem
Significativa, de David p Ausubel, e a Teoria do Campo, de Kurt Lewin, está no fato da compreensão
do que Lewin definiu como necessidade como força motriz para iniciar a aprendizagem e a diferença
entre a necessidade, enquanto motivação e intecionalidade apontada por Moreira (2006). Mesmo
não tempo Ausubel definido tal construto, como elemento inicial para sua teoria, apenas admitindo
que o indivíduo deve ter uma pré-disposição para aprendizagem, nota-se que identificar essas
necessidade são de vital relevância já que os procedimentos apontados por Ausubel para construção
do conhecimento está relacionado a esta necessidade.
Toda via, verifica-se também uma carência de trabalhos acadêmicos que apresentem
elementos novos para a compreensão da TAS de Ausubel, tais como aqueles descritos nos textos que
poderiam contribuir para o desenvolvimento de uma prática pedagógica mais efetiva por parte do
docente. Haja visto que estes compreendem, na maioria da vezes, que a motivação é um processo
que pode ocorrer de fora para dentro, e assim pode iniciar uma atividade seguindo todos os
procedimentos porpostos na TAS e encontrar como resultado apenas uma aprendizagem mecânica.
É importante salientear que não há intenção de se teorizar uma nova abordagem sobre a TAS
de Ausubel, até porque compreendo que os procedimentos apresentados têm apresentado
resultados significativos do ponto de vista da aprendizagem de conteúdos, mas estabelecer um
diálogo com outra teorias que motivem novas discussões e contribuições para compreensão de
como ocorre a aprendizagem em sua totalidade e como essa predisposição (necessidade) interfere
no processo de aprendizagem.
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RESUMO
A divulgação científica pode ser uma arma poderosa para promover uma das duas condições
necessárias para que ocorra a aprendizagem significativa de acordo com David Ausubel; a prédisposição em aprender. Os livros de divulgação científica de física moderna publicados não foram
escritos, em sua maioria, baseados explicitamente em nenhuma teoria de aprendizagem, e isto pode
não promover a pré-disposição em aprender. Para tanto, os autores escreveram uma obra de
divulgação científica sobre este assunto usando a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel
como norteador. A obra começa com um organizador prévio e tenta promover a diferenciação
progressiva e a reconciliação integradora, além da organização sequencial e a consolidação. A obra
em questão se chama “Perdendo o medo da radioatividade: pelo menos o medo de entendê-la” e foi
publicada pela Editora Autores Associados de abrangência nacional. Neste artigo ocorre uma
discussão de como a teoria de Ausubel orientou esta obra e as ações dela decorrentes.
Palavras-chave: Radioatividade, Divulgação Científica, Teoria da Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT
The scientific dissemination can be a powerful weapon to promote one of two necessary conditions
for meaningful
learning to
occur according
to
David Ausubel, the
pre-disposition to
learn. The scientific dissemination books on the subject published were not written explicitly in
any theory based learning, and this may notpromote pre-disposition to learn. To this end, the authors
have written a work of scientific dissemination on this topic using the theory of Ausubel's Meaningful
Learning as a guide. It begins with an organizer prior attempts to promote progressive
differentiation and integrative reconciliation,
as
well
as sequential
organization and
consolidation. The work in question is called "Perdendo o medo da radioatividade: pelo menos o
medo de entendê-la" and was published by Editora Autores Associados. This paper is a discussion of
how the theory of Ausubel guided this work and the actions arising from it.
Keywords: Radioactivity, Scientific Dissemination, Theory of Meaningful Learning.
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INTRODUÇÃO
A divulgação científica é uma maneira indispensável de fazer com que a ciência seja
acessível às pessoas que não têm formação específica na área. Sem dúvida, existe uma parcela da
população que se interessa por estes temas e que compra revistas e livros, assiste documentários,
visita museus de ciência e tecnologia e faz cursos de curta duração. A estes, as obras já existentes
cumprem de maneira satisfatória o seu papel.
Porém, existe outra parte da população que não tem especial interesse em ciências, e é a
esta parcela que divulgadores científicos têm que voltar parte de sua produção, seja na forma de
livros, revistas, documentários ou cursos de curta duração. Tais materiais devem ser voltados a
despertar o interesse nestas pessoas que não têm, até então, demonstrado serem propensas a
discutir temas científicos.
A grande parte dos materiais de divulgação científica, principalmente os textos destinados
ao público sem formação específica em forma de livros e revistas, que são produzidos no Brasil é
feita por profissionais sem formação em ensino de ciências, sem conhecimento de teorias de
aprendizagem e métodos pedagógicos. De tal modo, eles carecem de fundamentação em uma teoria
de aprendizagem, e desta forma, podem não satisfazer uma pessoa que não tenha especial interesse
em ciências e frustrar se ela não alcançar a compreensão dos conceitos contidos no texto e
desmotivá-la. No entanto, cabe ressaltar que existem muitos trabalhos sobre exploração de material
de divulgação científica em sala de aula que são fundamentados por um referencial teórico, como
mostram Nascimento e Rezende Júnior (2010). Apesar de quase não existirem textos de divulgação
científica que são escritos orientados explicitamente por uma teoria de aprendizagem.
O presente trabalho apresenta uma proposta de divulgação científica fundamentada na
Teoria da Aprendizagem Científica de David Ausubel em forma de livro e de posteriores estratégias
de sua exploração. Tal obra foi escrita na expectativa de despertar a pré-disposição de aprender e de
ser um material instrucional potencialmente significativo; as duas condições para que a
aprendizagem significativa ocorra de acordo com o que preconiza Ausubel.
O papel da divulgação científica como canal no qual o cidadão não especializado pode
construir fundamentos para exercer sua cidadania é descrito pelo que, talvez, seja o maior
divulgador científico do século XX, Carl Sagan. Em seu livro O mundo assombrado pelos demônios ele
diz (Sagan, 1996, p.21):
[...] as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa
época que em qualquer outra. É perigoso e temerário que o cidadão médio continue a
ignorar o aquecimento global, por exemplo, ou a diminuição da camada de ozônio, a
poluição do ar, o lixo tóxico, a chuva ácida, a erosão da camada superior do solo, o
desflorestamento tropical, o crescimento exponencial da população. [...] Como
podemos executar a política nacional – ou até mesmo tomar decisões inteligentes
sobre nossas vidas – se não compreendemos as questões subjacentes?
Os exemplos quase duas décadas depois das palavras escritas por Sagan podem ser outros.
Mas o papel importante que a divulgação científica pode ter no exercício da cidadania do que Sagan
chama de cidadão comum, é tão ou mais importante agora que quando o divulgador americano
publicou o referido livro.
Não existem fórmulas prontas que indiquem como escrever divulgação científica. Uma obra
que fornece orientações básicas de como fazê-lo é a de Vieira (2006). Entre suas sugestões estão
muitas seguidas pelos autores do livro que é tema deste artigo. Tais como: (i) um texto de divulgação
científica deve começar com um fato de impacto, (ii) a analogia é o elemento essencial da linguagem
de divulgação científica, (iii) escrever de forma simples e inteligível, explorar analogias, explicar
conceitos complicados não significa vulgarizar a ciência, a popularização não é conflitante com a
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precisão científica, (iv) evitar ao máximo fórmulas matemáticas, (v) evitar ao máximo escrever em
primeira pessoa, (vi) textos de divulgação científica devem proporcionar momentos de descontração,
(vii) para explicar temas mais técnicos deve-se apelar para um glossário e (viii) o humor fino, usado
com bom senso, ajuda a diminuir a aridez comum aos temas científicos.
MARCO TEÓRICO
Aprendizagem significativa, aqui se refere ao conceito introduzido por Ausubel durante a
década de 1960 quando a escola estava sobre forte influência comportamentalista. A Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel, teve contribuições importantes como a de Novak e os mapas
conceituais, Gowin e os V´s epistemológicos, e mais recentemente de Moreira e a introdução da
Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. Porém, vamos nos limitar a teoria de Ausubel e mostrar
como ela pode ser relevante ao orientar a divulgação científica.
De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação
se relaciona de alguma maneira (não literal e não arbitrária) com as informações pré-existentes na
estrutura cognitiva de quem aprende. Ocorre uma interação entre a nova informação e a estrutura
cognitiva do sujeito. A informação já existente na estrutura cognitiva do sujeito serve de
ancoradouro para a nova informação, e a aprendizagem significativa vai ocorrer quando a nova
informação se ancorar na pré-existente. A aprendizagem significativa se caracteriza por uma
interação entre a nova informação e a já existente (Moreira, 1999).
Ausubel explicita as condições necessárias para que haja aprendizagem significativa. A
primeira é que o material a ser aprendido tem que estar relacionado com o que já existe na estrutura
cognitiva do sujeito, se isto ocorrer ele chama este material de potencialmente significativo, ele deve
ser suficientemente não-arbitrário e não-aleatório. Além disto, o sujeito deve possuir os conceitos
necessários para que os novos conceitos do material sejam ancorados. A segunda condição para que
a aprendizagem significativa ocorra, de acordo com Ausubel, é que o sujeito manifeste uma prédisposição em aprender. Com esta condição podemos perceber que se o estudante tiver a intenção
de memorizar o que lhe é ensinado, nenhum material potencialmente significativo vai fazer com que
a aprendizagem significativa ocorra, porém o contrário também é verdadeiro, mesmo se o sujeito
tiver a intenção de aprender significativamente o que lhe é ensinado, isto não será possível se o
material não for potencialmente significativo.
Ausubel conjectura princípios aplicáveis na apresentação e na organização sequencial de
um campo de conhecimento, independente de sua área. Estes princípios são chamados por ele de:
diferenciação progressiva, reconciliação integradora, organização sequencial e consolidação. Ausubel
também sugere uma estratégia instrucional para manipular a estrutura cognitiva do sujeito para criar
condições para que a aprendizagem significativa ocorra, os organizadores prévios.
A diferenciação progressiva é o princípio de Ausubel que sugere que as ideias mais gerais
devem ser apresentadas primeiro, e só depois que estas ideias gerais são de conhecimento do sujeito
é que as ideias mais específicas são apresentadas. As especificidades da ideia geral são
progressivamente diferenciadas em seus pormenores. A sugestão de Ausubel se justifica a partir de
duas premissas adotadas por ele: (i) é mais fácil o ser humano aprender aspectos diferenciados de
um todo que chegar no todo a partir de suas especificidades; (ii) a organização de um conteúdo na
mente de um sujeito é feita de maneira hierárquica, de forma que as ideias mais gerais estão no topo
desta estrutura, e progressivamente as proposições mais específicas (diferenciadas) são
incorporadas.
Ausubel introduz o princípio da reconciliação integradora como o que ele chama de
antítese da prática usual de separar os materiais instrucionais em tópicos ou seções independentes.
A programação de conteúdo deve explorar explicitamente relações entre proposições e conceitos de
forma que as diferenças e similaridades importantes fiquem claras, além de reconciliar
inconsistências. Novak sugere que para que a reconciliação integradora seja atingida, deve-se
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organizar o conteúdo “descendo e subindo” na estrutura hierárquica do campo conceitual à medida
que cada nova informação é apresentada. Então, a abordagem ausubeliana de organização de
conteúdo não é, de forma alguma, unidirecional. Quando se parte do mais geral para o específico
(diferenciação progressiva) deve se fazer constante referência ao geral.
Ausubel sugere que a organização sequencial disponibilize ideias-âncoras e que se tire
partido das suas dependências sequenciais naturais. Ele insiste na consolidação das proposições que
estão se apresentando antes que novos materiais sejam introduzidos, de forma a assegurar a
aprendizagem sequencial organizada.
A principal sugestão de Ausubel para manipular a estrutura cognitiva do sujeito para
facilitar a existência de condições para que ocorra a aprendizagem significativa é a estratégia
chamada por ele de organizador prévio. Esta estratégia pode ser constituída por materiais
introdutórios apresentados antes do material instrucional em si, em um nível alto de generalização e
abstração que serve de ponte entre o conhecimento prévio do sujeito e o campo conceitual que se
pretende que ele aprenda significativamente. Organizadores prévios podem ser vistos como pontes
cognitivas. Eles podem fornecer ideias-âncoras relevantes no campo conceitual a ser introduzida. Ele
pode servir de ponto de ancoragem inicial quando o sujeito não possui os conceitos necessários para
que a aprendizagem significativa ocorra. Sua principal função é a de mostrar ao sujeito a relação
entre o conhecimento que ele já tem e os novos que se irão apresentar em seguida.
OBJETIVOS
Para elaboração da proposta foi eleito o tema que tem sido muito discutido nos noticiários
de televisão. Recentemente, o Brasil e o Irã tiveram negociações no campo da energia nuclear, e isto
teve grande repercussão na impressa brasileira e mundial, e a catástrofe de Fukushima no Japão foi
tema de notícias durante várias semanas. No entanto, grande parte da população não tem
informação suficiente para que seja capaz de formar sua opinião, e em muitos casos nem mesmo os
jornalistas formadores de opinião têm estas informações.
Tais motivos justificam a escolha do tema radioatividade, para uma abordagem centrada na
compreensão conceitual a luz de uma teoria de aprendizagem. O livro foi escrito para discutir o
assunto sem tomar partido sobre a questão. O objetivo da obra, e de suas ações decorrentes é
fornecer informações suficientes para que o sujeito possa formar sua opinião ao final da leitura e/ou
das atividades. Em muitos casos, estes leitores em potencial não têm especial interesse em ciências,
no entanto, como o tema tem sido muito discutido nos meios de comunicação eles podem se
interessar em formar sua opinião subsidiada pelos princípios científicos relacionados.
Para que esta pessoa se satisfaça com a leitura e deseje conhecer mais sobre ciência, a obra
com a qual ela vai ter contato deve levar em consideração a maneira como as pessoas podem
aprender. Tal obra deve ser escrita respeitando esta maneira e de acordo com a teoria de
aprendizagem que a explica.
METODOLOGIA
A elaboração do texto de divulgação científica fundamentado na Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel, orientou-se pelos princípios e estratégias propostos por ele para que esta
aprendizagem fosse promovida. O resultado desta iniciativa se concretizou no livro “Perdendo o
medo da radioatividade” publicado em agosto de 2010 (Damasio e Tavares, 2010). Trata-se da
divulgação de física moderna, principalmente da radioatividade, sua capa está reproduzida na Figura
1.
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Figura 1: Capa de “Perdendo o medo da radioatividade”
O livro inicia com um organizador prévio. Com o objetivo de fornecer um material
introdutório antes da apresentação de qualquer conceito foram contadas as histórias dos acidentes
de Goiânia e de Chernobyl, sem que eles inicialmente fossem identificados. Ao se identificar os dois
acidentes, os autores esperam que o leitor já tenha tido conhecimento da existência de ambos e que
a partir disto estabeleça uma ponte entre este seu conhecimento já existente e o novo que será
apresentado. Também como organizador prévio foi usada a história da ciência, desde a identificação
dos raios-X até o elemento rádio, com este artifício buscou uma ponte entre as pré-concepções de
História Geral com aqueles da história da descoberta da radioatividade e os conceitos embebidos
neste processo.
Os conceitos prévios, que o leitor deve ter tido contato de alguma forma anteriormente,
foram agrupados em dois conjuntos. Um ligado aos acidentes radiológicos e radioativos (doenças, o
termo nuclear, reator e Césio) e outro em História da Ciência (Raio-X, Becquerel e Marie Curie). Todos
estes conceitos, possivelmente já conhecidos, foram ligados aos temas de radioatividade usando
como ponte os acidentes e a História da Ciência.
Para proporcionar a diferenciação progressiva, o grande tema foi posto logo de início: o
debate sobre a viabilidade ou não do uso da tecnologia nuclear como geração de energia e em outras
áreas de nossa sociedade. Este tema é levantado logo no início para que o próprio leitor possa refletir
sobre sua opinião prévia e que tipo de informações ele tem a respeito, os autores inclusive provocam
o leitor a refletir sobre o que ele já sabe sobre o tema antes de começar a introduzir os conceitos que
o livro se propõe a discutir.
A diferenciação ocorre quando ao longo dos capítulos são apresentados os conceitos mais
específicos para entender a grande questão. Coloca-se o problema da necessidade que nós temos de
gerar energia elétrica e só então se discute como esta energia é gerada (Lei da indução de Faraday) e
quais são as alternativas possíveis (hidrelétricas, termoelétricas e as fontes alternativas como a solar
e a eólica), e por fim, as usinas nucleares. E somente na parte final do livro que as questões mais
específicas são levantadas, como o uso militar e o episódio de Hiroshima e Nagasaki.
Dois grandes conceitos são discutidos: energia elétrica e força. A energia elétrica é
apresentada seguida pela discussão de eletricidade e magnetismo, depois por indução
eletromagnética e finalmente geração de energia elétrica. Só então as formas de gerar energia
elétrica são apresentadas, hidrelétrica, termelétrica, alternativas, por último a usina termonuclear
seguida por temas como enriquecimento de urânio, reação em cadeia, fissão nuclear e fusão nuclear.
O conceito de força é discutido pela natureza das quatro forças que existem (gravitacional,
eletromagnética, nuclear forte e fraca) e como elas estão ligadas a origem da radioatividade. Depois
disto define-se radioatividade e seus tipos mais comuns (alfa, beta e gama). Por último, conceitos
como transmutação, meia-vida, contador Geiger, datação e Medicina Nuclear.
A reconciliação integradora é feita ao longo de todo o livro. Os conceitos já apresentados são
levantados diversas vezes ao longo dos capítulos, de maneira até repetitiva para alguns leitores. Mas
isto é necessário para que o leitor tenha clara a relação entre os conceitos já apresentados nos
capítulos anteriores e os que ele está tendo contato pela primeira vez, e que fique claro que o livro
inteiro trata de uma grande questão apenas. Deste modo também se espera alcançar a consolidação
dos conceitos já apresentados antes que os novos sejam discutidos. Além disto, para que a
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consolidação possa ocorrer, um glossário é disponibilizado ao final do livro para que ajude os leitores
a consolidar a formação conceitual antes de tomar contato com a discussão de um novo conceito.
O livro é todo organizado em ideias âncoras que são usadas para introduzir novos conceitos
em uma organização sequencial. As idéias âncoras usadas são a geração de energia e os efeitos da
radioatividade, estas estão ligadas mais a duas idéias âncoras, que colaboram na organização
sequencial: usinas nucleares e bombas nucleares. Um glossário está disponível para suprir algum
desconhecimento dos temas ligados a idéias âncoras, tal iniciativa está baseada na sugestão de Vieira
(2006) de que para se explicar conceitos mais complexos deve-se fazer uso.
Uma grande questão é como suprir a ausência dos conceitos prévios dos leitores sobre a
radioatividade. Os autores usaram a estratégia do uso repetido de história para introduzir os
conceitos de radioatividade. Inclusive, uma seção ao final do livro chamada de “Protagonistas” traz
uma pequena biografia de todas as pessoas citadas durante o texto, sugestão de Vieira (2006) de que
os cientistas citados no texto devem ter especificado seu nome e prenome, atividade, nacionalidade,
ano de nascimento e morte, além de prêmios importantes que por ventura possa ter ganhado.
Alguns leitores ao folhearem o livro, demonstraram alguma estranheza ao se deparar com uma minibiografia de personagens como Jucelino Kubitschek, Benito Mussolini e Alexandre, o Grande em um
livro sobre Física e Química. No entanto, a história geral foi usada como uma ponte entre o que o
leitor já sabe e o que está sendo apresentado a ele. A história da ciência também foi usada
exaustivamente neste intento. Cada tema chave é destacado ao longo do texto (em amarelo), é a
partir destes conceitos que os outros serão construídos, e estes conceitos-chave estão disponíveis a
todo o momento que o leitor desejar no glossário.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Curso de curta duração
Os autores não pretendem que a divulgação científica de física moderna da forma como foi
abordada no livro ficasse restrita a ele. Eles imaginam que o livro possa ser o meio pelo qual a
estrutura de divulgação científica orientada pela Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel
possa ser disseminada.
Eles próprios, os autores do livro, estão usando esta estrutura a fim de promover cursos de
curta duração e palestras de divulgação do tema. Um exemplo é o curso de formação inicial e
continuada de 32 horas/aula, homônimo ao livro, oferecido pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. O número de inscrições gerou um problema, pois elas foram
em número além do limite que as salas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina (IF-SC) campus Araranguá que comportam (50 alunos), questão resolvida pelo
deslocamento do curso para as dependências da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) de
Araranguá que possui sala com a capacidade do número de inscritos.
Todo o curso, que ocorreu em oito encontros presenciais, foi realizado de acordo com a
abordagem do livro. Com a vantagem de que neste tipo de atividade pode-se usar recursos
audiovisuais como vídeos e animações que no formato livro é impossível. Por este motivo, por
exemplo, como organizador prévio optou-se por um vídeo no lugar de uma fala.
Projeto de pesquisa para divulgação científica por meio de mídia televisiva
Do livro “Perdendo o medo da radioatividade” também se inspirou o projeto “Videoaulas
como organizadores prévios para a inserção de Física Moderna e Contemporânea na Educação
Básica”, realizado no campus Araranguá do IF-SC e financiado por esta mesma instituição. A ideia
motora do projeto foi transformar parte do livro em videoaula numa transposição do papel para a
linguagem audiovisual e seguindo os mesmos preceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa. Os
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vídeos produzidos estão sendo concebidos e utilizados num curso de extensão para professores do
Ensino Básico sobre radioatividade como organizadores prévios, de modo a possibilitar a articulação
de conhecimentos prévios esparsos dos alunos/espectadores de uma forma atraente e motivadora.
Com isso, espera-se contribuir para a formação continuada dos professores atuantes na região de
Araranguá para que tenham condições teóricas e metodológicas de inserir a FMC nos currículos das
escolas (o curso oferecido aos professores será aplicado por eles junto a seus alunos).
O curso de extensão previsto para este fim inclui uma preparação dos professores no que
tange à teoria de aprendizagem empregada, além, é claro, da utilização do organizador prévio – o
vídeo – inspirado no livro. No intuito de aprimorar a preparação do vídeo e do curso sobre
radioatividade, foram realizadas três etapas anteriores à elaboração do material: i) uma pesquisa
bibliográfica acerca do ensino do tema “radioatividade”; ii) uma análise do tratamento deste tema
nos livros do Plano Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, que avalia os seguintes aspectos:
como/se é feita a contextualização e a organização prévia do tema, a presumida adequação da
linguagem e função das ilustrações, bem como a conceituação; iii) uma pesquisa nas escolas com
Ensino Médio da região junto a professores e alunos, com a finalidade de verificar como/se o tema
da radioatividade é tratado e qual o material didático utilizado. Durante esta última etapa,
perguntou-se aos professores se tinham interesse em fazer o curso e replicá-lo com seus alunos.
Os primeiros resultados da pesquisa indicam, em primeiro lugar, não só que há pouca
pesquisa sobre o ensino da radioatividade, mas principalmente que estas raramente seguem uma
abordagem teórica de aprendizagem. Além disso, há uma grande heterogeneidade na organização e
apresentação dos conteúdos relacionados à radioatividade nos livros didáticos, quando este tópico
está presente (nem sempre é o caso). Mais raros são os livros que contemplem uma sequência lógica
e didática voltada para uma aprendizagem significativa. Muitas vezes, encontramos a presença de
conceitos relativos à radioatividade, como decaimento beta ou força fraca/forte, porém de forma
isolada e desconexa. Nos roteiros dos vídeos, s sua elaboração, vários elementos do livro “Perdendo
o medo da radioatividade” foram incorporados, acrescentados de imagens e outros recursos
próprios desta linguagem (música, animações, etc.).
Projeto de mestrado em ensino de Física para divulgação científica por meio de rádio
Outro desdobramento é o projeto “Divulgação Científica na Formação Docente: Construído
e divulgando conhecimento científico por meio do rádio”, ligado ao curso de Licenciatura em Ciências
da Natureza, com Habilitação em Física do IF-SC, Campus Araranguá. Tal projeto envolve uma turma
de segundo módulo do referido curso, em três disciplinas, a saber: Princípios da Ciência, Português e
História e Epistemologia da Ciência, proposta sobre a qual está sendo elaborada a dissertação de
Mestrado em Ensino de Física de um dos autores deste artigo.
Trata-se do engajamento dos estudantes da licenciatura na produção de material para
divulgação científica por meio de spots para difusão radiofônica e um blog na internet. Os spots
consistem em pequenas inserções – aproximadamente um minuto – com conteúdo científico na
programação de rádio. Como os temas a serem tratados podem necessitar de várias inserções, como
uma pequena novela, as assinaturas dos spots remetem a um blog que, além das próprias gravações
do rádio, contém conteúdos e informações complementares ao tema divulgado no rádio.
Radioatividade e energia nuclear são os temas do projeto.
A fundamentação é a mesma apresentada neste artigo, disponibilizar conteúdo de
divulgação científica a luz de um referencial teórico de ensino, a aprendizagem significativa. Desta
forma, os conteúdos a serem divulgados no rádio e na internet estão sendo construídos
considerando princípios da teoria e utilizando ferramentas como mapas conceituais e diagramas V,
na sua concepção.
É importante salientar que o principal objetivo do projeto é contribuir com a formação dos
estudantes de licenciatura, envolvidos na produção do conteúdo para divulgação científica no rádio.
De forma que este envolvimento na produção do conteúdo seja determinante na formação destes
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futuros licenciados, tanto na compreensão dos conceitos da Física, quanto das teorias de
aprendizagem, divulgação científica, história e epistemologia da ciência.
Espera-se que os estudantes realmente aprendam enquanto constroem o referido material,
e que produzam conteúdo de forma diferenciada, com algum contraste em relação ao desenvolvido
por jornalistas, normalmente sem preocupação com referenciais de ensino, embora sejam comuns
os discursos sobre a divulgação científica também como complemento ao ensino formal.
O conteúdo preparado pelos estudantes pode ser acessado no endereço
ondafisica.blogspot.com e as orientações mais básicas para sua construção estão em
sites.google.com/site/ondadafisica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como disse o químico polonês Roald Hoffmann em entrevista à revista Ciência Hoje em
1981, a razão principal para que se faça divulgação científica não é a de atrair pessoas para a carreira
científica, e sim a de informar as pessoas. Deste modo, a população pode compreender melhor as
decisões, deixando-as mais longe do alcance de demagogos e especialistas questionáveis.
Vieira (2006) ainda cita outras razões para se fazer divulgação científica, como por exemplo,
ser fonte complementar para professores da Educação Básica. Seja por que razão for o presente
artigo tenta contribuir para a divulgação científica relatando uma obra lançada por uma editora
nacional de divulgação científica que foi escrita baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel.
As ações decorrentes da obra também estão relatadas, todas elas orientadas pela mesma
teoria. Todo este trabalho foi para que a ciência possa ser melhor compreendida pelo cidadão não
especializado, e que possa conhecer um pouco sobre o conhecimento humano que é responsável
pela grande mudança que nossa sociedade está sofrendo todos os dias e que este cidadão não
especialista possa ter condições de exercer sua cidadania.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar no contexto pedagógico de como os professores de
Ciências podem viabilizar a aprendizagem significativa dos alunos utilizando novas ferramentas
pedagógicas que exijam interação e colaboração, aspectos estes que podem levar a resultados
positivos na educação formal. O estudo foi realizado em uma escola pública do município de Saloá –
PE. Sendoaplicadoum questionário aos professores de diferentes disciplinas e outro para os
alunoscom o objetivo de obter informações sobre o nível de conhecimento das turmas, sobre o uso
dos mapas conceituais e sua eficácia nesse processo. Constatou-se dificuldades dos professores em
trabalhar os mapas conceituais, e validou-se a melhora de entendimento dos alunos no conteúdo
trabalhado com o mapa conceitual. Verificou-se que a disciplina de ciências necessita de novas
metodologias de ensino para que os alunos possam se apropriar de seu conteúdo de maneira mais
contextualizada e possam ser percebidos como personagens do saber científico, saindo da pratica da
aprendizagem memoristica e caindo sobre a aprendizagem a partir da hierarquização dos conteúdos
e dos seus conhecimentos prévios, Essas evidências nos levam a considerar que a ferramenta
pedagógica “Mapas Conceituais” não é somente utilizável, mas sim essencial como instrumento de
aprendizagem.
Palavras chaves: mapas conceituais; aprendizagem significativa; alunos; ensino de ciências.

ABSTRACT
The aim of this work was to analyze how Science teachers can provide a significant learning of
students by means of novel pedagogic tools, which require interaction and collaboration. These
aspects can lead to positive results in the formal education. The study was carried out in a public
school located in Saloá municipality, Pernambuco state. It was applied a questionnaire to teachers of
different disciplines. Another questionnaire was applied to students. Both questionnaires aimed to
obtain information about the knowledge level of the student groups concerning to the use of
conceptual maps and its efficacy. The results indicate the Science discipline need novel learning
methodologies. Thus, the acquisition of knowledge by Science students would be more
contextualized. Also, students could recognize themselves as actors of scientific knowledge, leaving
the memoristic learning and adopting the acquisition of learning based on hierarquization of
contents and prior knowledge. Taken together, these findings indicate the pedagogic tool
“Conceptual Maps” is not only useful, but also essential as a learning instrument.
Keywords: conceptual maps; significant learning; students; science teaching.

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 85

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

INTRODUÇÃO
Observando o ensino de Ciências em uma Escola Municipal, houve a necessidade de
resgatar um novo pensar em relação ao ensino aprendizagem na disciplina de Ciências Naturais, que
propusesse aos alunos uma aprendizagem significativa e aos professores uma forma mais dinâmica
de trabalhar os conteúdos.
Portanto este trabalho teve como finalidade fazer uma análise no contexto pedagógico
de como o professor de ciências pode viabilizar a aprendizagem significativa dos alunos utilizando
novas metodologias que exijam interação e colaboração, aspectos que podem levar resultados
positivos na educação formal. Reconstruindo a ideia que mesmo o professor sendo ou devendo ser
um detentor de conhecimento historicamente construído e socialmente aceito, não é um mero
transmissor desse conhecimento, bem como os alunos não podem ser encarados como meros
receptores de informações. Eles devem ter participação ativa.
Numa concepção do ensino de ciências ao longo de sua história no ensino fundamental
II, tem se guiado por diferentes técnicas, que ainda hoje se expressam nas salas de aula.Neste
processo observamos fatos de relevante importância para construção dessa história.Quando foi
aprovada a Lei de Diretrizes e Bases n.4.024/61,ministrava-se aulas de Ciências Naturais apenas nas
duas ultimas series do antigo curso ginasial.Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da
disciplina a todas as séries ginasiais. Apenas a parti de 1971, com a Lei n.5.692, Ciências Naturais
passou a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau (hoje ensino fundamental).
Até a aprovação da Lei n. 4.024/61, o cenário escolar se orientava pelo ensino
tradicional, aos professores cabia a transmissão de conteúdos por meio de aulas expositivas e aos
alunos absorção das informações.O conhecimento científico era tido como verdade absoluta, a qual
não deveria ser contestada pelos alunos. A qualidade do curso era baseada na quantidade de
conteúdos trabalhados e a principal metodologia de estudo e avaliação era o que os alunos deveriam
responder de acordo com o que foi visto nas aulas e no livro de estudo. Durante esse período
começaram esforços de renovação que buscavam suprir a necessidade do currículo de ciências e
responder ao avanço do conhecimento cientifico e as demandas da influencia da Escola Nova.
Portanto na busca de novas práticas pedagógicas,começaram a desenvolver as
“atividades experimentais” que foi vista como solução para o ensino de ciências, sendo a facilitadora
do processo de transmissão do saber cientifico.
Nestas condições o ensino de ciências passou a ter como objetivo principal o “método
cientifico” que era fundamentado em dar condições para que o aluno pudesse “redescobrir” o já
conhecido pela ciência apropriando-se de sua forma de trabalho. O aluno deveria tirar suas próprias
conclusões através da realização de atividades experimentais. Nesta etapa do processo os
professores inevitavelmente confundemmetodologia cientifica com método de ensino.Este processo
foi importante, pois ficou evidente a mudança de mentalidade do professor que começa a assimilar
os novos objetivos da ciência.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) “ao longo das várias
mudanças, as críticas ao ensino de ciências voltavam-se basicamente á atualização dos
conteúdos,aos problemas de inadequação das formas utilizadas para transmissão do conhecimento e
a formulação da estrutura da área (BRASIL,1997).” No período que transcorreuficou visível que o
ensino de ciências não acompanhava os avanços científicos que eram necessários.
Portanto começou a organizar-se esse ensino tendo como base a alfabetização cientifica
que segundo Cachapuz et al. (2005) é o movimento de atrelar aos objetivos do ensino de ciências a
formação geral do cidadão a denominada intencionalmente como alfabetização cientifica.
As discussões que abordam atualmente o ensino de ciênciastraz o modelo de
aprendizagem por dois pressupostos básicos: a aprendizagem que provem da participação ativa do
aluno com construção de conhecimento e dos conhecimentos prévios dos alunos, pois a
aprendizagem significativa só é possível embasada naquilo que ele já sabe.
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Visto que o âmbito escolar é um espaço de interação entre as diversas experiências,
informações e afetos, todos os elementos que compõem as ligações entre os participantes e as
relações de ensino-aprendizagem são importantes, pois compactuam parao desenvolvimento
daaprendizagem significativa. Que pode ser alcançada se o ensino de ciências estiver vinculado a
situações cotidianas, nas quais os alunos sejam convidados a posicionar-se diante de fatos e
fenômenos novos.
A teoria da aprendizagem de Ausubel propõe que os conhecimentos prévios
dos alunos sejam valorizados para que possam construir estruturas mentais
utilizando, como meio, mapas conceituais que permitem descobrir e
redescobrir outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma
aprendizagem prazerosa e eficaz(PELIZZA et al, 2002).
Para que ocorra uma aprendizagem significativa o professor deve estar atento ao fato
que seus alunos não são todos iguais: vêm de lares diferentes e são portadores de culturas diversas;
possuem diversas vivências e expectativas próprias em relação àescola, à vida. Em comum tem a
curiosidade, o desejo de decifrar o que parece um novo código, um novo mundo. Contudo, a atitude
do professor em instigar seus alunos a modificar sua forma de aprender conteúdos é essencial para
desvincular o estudante da memorização que caracteriza a aprendizagem mecânica e começar a
despertar para o significado lógico e psicológico do conteúdo,ou seja,a natureza do conteúdo e a
experiência que cada indivíduo tem. Quesegundo Francisco (2002) essa é a “aprendizagem que se dá
quando a razão e a emoção dialogam”.
Uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no
comportamento do individuo na orientação da ação futura que escolhe, ou
nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem penetrante que não
se limita a um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente
todas as parcelas da sua existência (ROGERScitado por FRANCISCO, 2002,
p.128).
O processo de significação para o aprendiz tem como base a organização do
conhecimento na mente humana que tende a seguir uma estrutura hierárquica. Nessa hierarquia, os
conceitos mais gerais de uma disciplina ou de um conteúdo são apresentados em primeiro lugar;
pouco a pouco introduzem-se os conceitos específicos, os quais serão rapidamente correlatos das
informações já existentes.
A aprendizagem significativa transcende a absorção de conceitos, pois o aprendiz
começa a fazer conexões com seus conhecimentos prévios e a parti das relações estabelecidas com o
novo conceito o aprendiz constrói significados, e se torna apto em utilizar esses significados em
diferentes contextos no seu cotidiano, não apenas no contexto vivenciado na sala de aula.
No texto de Francisco (2002) ela mostra que aprendizagem significativa é de
fundamental importância na formação de cidadãos e profissionais competentes, ainda aborda o
excesso de informação que nos é submetida no decorrer da vida escolar, e também discute a falta de
reflexão e criatividade que nos falta durante o processo de aprendizagem.
Quando buscamos a aprendizagem significativa no espaço escolar, percebe-se a real
distância que existe entre as metodologias e o processo de ensino aprendizagem que seja
significativo para o aluno.
Morin(2001:21) afirma que:
A primeira finalidade do ensino foi formulada por Montaig: mais vale uma
cabeça bem feita do que bem cheia.O significado de uma “cabeça bem
cheia” é obvio: é uma cabeça onde o saber é acumulado,empilhado, e não
dispõe de um principio de seleção e organização que lhe dê sentido.Uma
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“cabeça bem feita” significa que, em vez de acumular o saber é mais
importante dispor ao mesmo tempo de:-uma aptidão geral para colocar e
tratar os problemas;-Princípios organizadores que permitam ligar os
saberes e lhes dá sentido.
Esta ideiase mostra primordial para uma nova concepção de ensino que visa a ligação de
saberes que propõe a aprendizagem significativa.
Para o ensino de Ciências Naturais não é diferente,deve-se determinar estratégias de
ensino que facilitem o processo de humanização dos conhecimentos científicos, visando a
alfabetização científica dos alunos.Assim para facilitar esse processo de aprendizagem significativa
surgiram na década de 70 as técnicas de mapeamento de informações e comunicação, denominadas
mapas conceituais, criados por Novak e Gowin (1999), pesquisadores da Universidade de Cornell,
baseada na idéia fundamental da psicologia cognitiva e preocupados com o aprendizado de novos
modelos de trabalho investigativo.
De acordo com Novak (1998), “o mapa conceitual é uma ferramenta para organizar e
representar o conhecimento”. E segundo Ausubel, (1963), “promovem a diferenciação conceitual
progressiva, bem como a reconciliação integrativa, enfatizando as relações mais importantes entre
conceitos”.
A construção de um mapa conceitual é uma atividade cognitiva que permite ao
estudante criar uma representação gráfica do conteúdo em estudo, isso constitui uma ferramenta
pedagógica importante para o professor, que pode através desta potencializar a participação dos
alunos, e também articular diverso saberes, acarretando em seus alunos uma aprendizagem
significativa.
O mapa conceitual, segundo Novak e Gowin (1997), pode-se apresentar como um(a):
(1) Estratégia – ajuda os estudantes na aprendizagem significativa e aos professores na organização
dos materiais para aprendizagem; (2) Método – ajuda os estudantes e professores a captar o
significado dos materiais para aprendizagem; (3) Recurso – recurso esquemático para representar o
conjunto de significados na estrutura de proposições.
No contexto da aula o uso do mapa conceitual, é uma atividade que envolve a
apreensão de conceitos sistematizados, isto é, uma rede de relações entre conceitos, onde cada
conceito e cada conjunto de conceito é fundamentalpara o domínio dos conhecimentos específicos.
Moreira (1997) mostra que “*...+ mapas conceituais podem ser usados para mostrar relações
significativas entre conceitos [...]. São representações concisas das estruturas conceituais que estão
sendo ensinadas e, como tal, provavelmente facilita a aprendizagem dessas estruturas.”Nos mapas
conceituais a cada conceito associa-se uma etiqueta ou um nome, daí a representação do
conhecimento por maio de mapas de conceitos e suas conexões.
Portantoa flexibilidade que os mapas conceituais nos ofereceem sala de aula o constitui
também como uma ferramenta de avaliação, pois sua idéia principal é de avaliar o aprendiz em
relação ao que ele conseguir criar; busca-se com esse trabalho avaliativo não um mapa completo e
correto de conceitos, mas sim conceitos significativos que se relacionam entre si. Segundo Moreira
(2006:55), “avaliação não com o objetivo de testar conhecimento e dar uma nota ao aluno, a fim de
classificá-lo de alguma maneira, mas no sentido de obter informações sobre o tipo de estrutura que
o aluno vê para um dado conjunto de conceitos”.
Os conceitos têm grande importância ao atuarem tanto como meios de acumulação de
nosso conhecimento sobre as coisas, como por agirem de forma a filtrar possibilidades para nossas
interações.
No processo de orientações para construção de um mapa conceitual é indispensável a
apresentação da estrutura básica que o compõe, porem é totalmente irrelevante o modelo em si,
desde que sua leitura seja de fácil compreensão, pois será importante para as conexões que os
possibilitará compreender o conteúdo.
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Vale salientar que a medida que se faz uso desses mapas percebe-se que eles nunca
estão completamente acabados. Isso se justifica no momento em que se observa novas
possibilidades de complementos ao ser realizada uma leitura, essa característica dos mapas abre
para o professor diversas oportunidades de trabalho interativo e interdisciplinar o que ira reforçar o
conjunto de objetivos dosParâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino de Ciências
Naturais.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em uma escola pública municipalno município de Saloá - PE, onde
foram estudados alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II do turno noturno, sendo 23 (vinte e
três) alunos na turma “B” e 22 (vinte e dois) na turma “C”, nas aulas de Ciências.
Com o objetivo de se obter informações sobre o nível de conhecimento das turmas
sobre os mapas conceituais (MC), bem como observar se na escola essa ferramenta pedagógica é
utilizada como facilitadora do processo de ensino aprendizagem, foi inicialmente aplicado um
questionário aos alunos a respeito dos mapas conceituais. Também foi aplicado um questionário aos
professores que lecionam nestas turmas.
Para análise do desempenho das turmas foram usadas metodologias diferentes para
explicação do conteúdo “Sistema Digestório”.Na turma “B” os alunos observaram a imagemdo
“sistema” em seguida uma atividade escrita. Na turma “C” foi explanado oralmente o mesmo
conteúdo (Sistema Digestório) e ouve a apresentação da imagem,após esse momento foi
apresentado um MC com fim ilustrativo para que os alunos compreendessem a hierarquização do
conteúdo estudado.
A professora buscou na turma “C” trabalhar a construção do MC mostrando aos seus
alunos o passo a passo das etapas de sua elaboração e sua importância para a aprendizagem.Após o
entendimento do MC foi solicitado aos alunos que individualmente construíssem seu próprio MC,
tendo como tema o conteúdo explorado na aula.
Para completar a análise comparativa foi aplicado um segundo questionário aos alunos
das turmas, este, sobre o conteúdo estudado pelos mesmos. Esses questionários serviram para
identificar a eficáciada aprendizagem desenvolvida ao estudar conteúdos através dos mapas
conceituais.
O questionário tem por objetivo a comparação da aprendizagem dos alunos de acordo com o
uso ou não do MC, como metodologia que contribui para uma aprendizagem significativa.

RESULTADOS
Para verificar se o uso de mapas conceituais na aprendizagem significativa em alunos do
8º ano da escola em estudo, foi importante, realizou se a coleta de dados a partir da analise dos
questionários aplicados aos alunos e professores com fim de observar seus conhecimentos
prévios.Após detectaros conhecimentos prévios dos alunos foram ministradas aulas diferenciadas
nas turmas em estudos “B” e “C”. E aplicados novos questionários para analise comparativa da
aprendizagem dos alunos.
O estudo partiu da premissa de que os mapas conceituais poderiam atuar como
facilitadores do processo de ensino aprendizagem e que tornava essa aprendizagem significativa para
os alunos,se levando em consideração o uso dessa estratégia de ensino pelos professores e a
frequência com que é usada. O questionário 1 foi aplicado a 10(dez) professores das disciplinas de
Matemática, Português, geografia, História e ciências. A tabela 1 mostra os tipos de perguntas e as
opções de respostas do questionário do professor.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 89

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Tabela 1: Perguntas e respostas fornecidas aos professores.
Perguntas do questionário
Opções de respostas
1. Você conhece a ferramenta pedagógica Sim
mapa conceitual?
Não
2. Você já construiu um mapa conceitual?

Sim
Não

3. Você já utilizou mapas conceituais em Sim
suas aulas
Não
4. Caso utilize com freqüência faz uso As vezes
dessa ferramenta pedagógica
Sempre
Uma vez na semana
Uma vez no mês
5. Quando utiliza mapas conceituais em Resumir conteúdos
suas aulas que objetivos pretende
Revisar conceitos
alcançar?
Organizar os conceitos gerais e específicos
Introduzir os conceitos específicos em conceitos
gerais já estudados
6. Casotenha utilizado, como você avalia a Ruim
construção e compreensão dos alunos
no processo de confecção dos mapas Regular
conceituais.
Bom
Ótimo

As respostas fornecidas pelos professores vem demonstrar o pouco contato destes com
essa estratégia de ensino o que não valida neste primeiro momento a hipótese levantada durante o
estudo. O gráfico 1 mostra as respostas referente as questões 1, 2 e 3 (ver questões na tabela 1).
Observa – se um equilíbrio (50%) quanto a questão 1 no qual os professores afirmam não
conhecerem os MCs. Para a questão 2 houve uma predominância (60%) entre os professores que
nunca tinha construído os MCs e (40%) os que já haviam construído. Entretanto a questão 3 que
aborda a utilização dos Mcs nas aulas destes professores apresentou uma predominância na não
utilização dos Mcs em sala de aula (70%) e sendo apenas (30%) os professores que já utilizaram. Na
questão 4 (quatro) que refere-se a frequência da utilização dos MCs houve uma predominância de
(70%) entre os professores que não utilizam os MCs e (30%) que utilizam mas não com frequência
(as vezes). Em relação a questão 5 que refere-se aos objetivos que os professores pretendem
alcançar (10%) utilizam os MCs para organizar os conceitos gerais e específicos (20%) para resumir
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conteúdos e os (70%) que não utilizam essa ferramenta. A questão 6 manteve o mesmo padrão da
questão 5, ou seja, (30%) que construíram avaliam essa construção com desempenho bom e (70%)
que não construíram os MCs.Desta maneira temos de uma forma geral uma predominância entre os
que não utilizam dos MCs de 70% em relação a 30% dos que utilizam apresentando uma variação de
equilíbrio na questão 1.
10
5

sim
não

0
questão 1

questão 2

questão3

Gráfico 1: Resposta quanto ao conhecimento que os professores tem sobre os MC e sua utilização.
Esta análise mostra que mesmo os professores que tem conhecimentos não se
disponibiliza a trabalhar essa estratégia em sala de aula, ignorando os benefícios que poderia
adquirir com seus alunos. Assim fica evidente a não utilização dessa ferramenta pedagógica não
apenas na disciplina de ciências mais também nas demais disciplinas citadas.
O segundo questionário foi aplicado aos alunos das turmas “B” e “C”. Ficou evidente o
não conhecimento dos alunos sobre os MCs e sua construção, pois 100% dos alunos responderam de
forma negativa as questões apresentadas na tabela 2:
Tabela 2: mostra o padrão de perguntas e resposta do questionário 2 dos alunos
Perguntas do questionário
Opções de respostas
Sim
1 Você sabe o que é um mapa conceitual?
Não
Sim
2 Você já construiu um mapa conceitual?
Não
3 Se você já construiu um mapa conceitual. O Interessante e fácil de construir
que você achou?
Interessante e difícil de construir
Não achei interessante
Ruim
4 Como você analisa o estudo através desses Regular
mapas?
Bom
Ótimo
5 Você acha que o estudo com mapas Sim
conceituais facilita sua aprendizagem?
Não

Esse resultado esta diretamente relacionado ao resultado apresentado no primeiro
questionário que foi aplicado aos professores, pois predominou o resultado que os professores não
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utilizaram os MCs em sala de aula e os que afirmaram utilizarem essa ferramenta pedagógica fizeram
de forma irrelevante, pois não tornou-se significativa para o alunado.
Após aplicar os questionários foramministradas aulas referentes ao conteúdo “Sistema
Digestório” nas duas turmas.Na turma “B” foram ministradas aulas expositivas dialogadas com
observação de imagens do livro didático, porem na turma “C” foram ministradas as aulas expositivas
dialogadas com exposição de imagens do livro didático e construção de mapas conceituais. Para a
análise comparativa de aprendizagem de acordo com o uso dos MCs foi aplicado um questionário
(ver tabela 3) referente ao conteúdo em estudo das duas turmas.
Tabela 3: Perguntas do questionário aplicado aos alunos duas turmas.
1°)Por que a digestão é necessário para o Espera-se que os alunos respondam.
aproveitamento dos alimentos?
Muitos nutrientes são formados por moléculas
grandes demais para passar pela membrana
plasmática e entrar nas células. Por isso, na
digestão essas moléculas são transformadas em
moléculas pequenas e, assim, podem ser
absorvidas pelas células.

2°) O sistema digestório apresenta vários órgãos Pâncreas
que desenvolvem funções diversas no processo
digestório. Marque a alternativa correta sobre o Estomago
acido que produz o acido clorídrico:
Fígado
Vesícula biliar
3º)Dê a sequencia dos órgãos que compõe o Espera-se que os alunos respondam.
sistema digestório:
Boca, dentes, língua, glândulas salivares faringe,
esôfago, fígado, vesícula biliar, estomago,
pâncreas, intestino delgado, intestino grosso,
apêndice, reto.
4º)Marque as afirmativas verdadeiras sobre o A digestão das proteínas ocorre apenas no
sistema digestorio
estomago
A bile é uma enzima digestiva
A parede do intestino delgado produz o suco
gástrico
Escovar os dentes após as refeições ajuda a
evitar a carie
A adição de flúor a água que abastece a cidade
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ajuda a evitar a carie
5º)Explique como o trabalho dos dentes facilita a Espera-se que os alunos respondam.
digestão do alimento
Triturando os alimentos,os dentes facilitam a
ação das enzimas digestivas.

Por se tratar de um mesmo conteúdo e de um mesmo questionário foi possível fazer a
comparação entre as duas turmas, levando em consideração a aprendizagem dos alunos. No tabela 4
estar exposto o comparativo quantitativo dos acertos e erros de cada questão em relação as turmas
“B” e “C”.
Tabela 4:Demonstrativo de acertos e erro do questionário 3.
TURMAS
QUESTÕES

B

C

ACERTOS

ERROS

ACERTOS

ERROS

1

9

14

17

5

2

15

8

20

2

3

5

18

20

2

4

8

15

18

4

5

17

5

20

2

TOTAL

54

60

95

15

Assim podemos afirmar que os alunos da turma “C” conseguiram obter uma aprendizagem mais
eficaz que os alunos da turma “B”. Analisando separadamente cada turma temos uma melhor
exposição dos dados nos gráficos 2 e 3 que traz os dados referentes as duas turmas.
20
15
10
5
0

acertos
erros

Gráfico 2: Demonstrativo de acertos e erros
do questionário 3 da turma “B”.
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Gráfico 3: Demonstrativo de acertos e erros
referentes ao questionário 3 da turma “C”
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A turma “B” demonstrou muita dificuldade com relação as questões 1, 3 e 4 apresentando,
para questão 1 (39,1%)de acertos e (60,8%) de erros,para questão 3(21,7%) de acertos e (78,2%) de
erros, para questão 4 (34,7%) de acertos e (65,2%) de erros em suas respostas.Porem as questões 2 e 5
eles apresentaram uma aprendizagem moderada apresentando para a questão 2 (65,2%) de acertos e
(34,7%) de erros, já para questão 5 obteve (73,9%) de acertos e (21,7%) de erros.
Entretanto a turma “C” apresenta uma aprendizagem mais eficaz que fica exposto nos
dados no gráfico 3.A turma “C” apresenta para a questão 1 (77,2%) de acertos e (22,7%) de erros, em
relação a questão 2,3 e 5 eles obtiveram (90,9%) de acertos e (9,09%) de erros, em relação a questão 4
obtiveram (81,8%) de acertos e (18,1%) de erros.
Os resultados apresentados nos levam a perceber a eficácia do uso dos MC como
facilitadores do processo de ensino aprendizagem. Com essa analise pode-se observar a predominância
do desempenho da turma “C” em relação as turma “B”, pois esses alunos após as aulas com mapas
conceituais demonstraram organização das ideias conseguindo hierarquizar os conteúdos como sugere
o trabalho com essa ferramenta pedagógica, apresentando assim mais facilidade para responder os
questionários.

CONCLUSÃO
Levando em consideração que o ensino de Ciências Naturais exige dos professores
metodologias diferenciadas em suas aulas para que os alunos possam superar os problemas de
aprendizagem e dessa forma partir 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 entre o grupo de alunos do 8° ano aqui observado.
Os dados obtidos durante esta pesquisa validar a melhora de entendimento no conteúdo
trabalhado na turma “C” na disciplina de Ciências Naturais que foi abordado com o uso dos MCs. Em
contraposição, os alunos da turma “B” tiveram maior dificuldade no mesmo conteúdo abordado apenas
com aulas expositivas. Cabe salientar que aqui não se faz um ataque as aulas expositivas, mas sim aos
métodos de ensino que não gera processos significativos de aprendizagem.Existem sempre formas de se
conseguir alcançar bons resultados.A realidade aqui retratada é de uma disciplina que necessita de
novas metodologias de ensino para que os alunos possam se apropriar de seu conteúdo de maneira
mais contextualizada e possam ser percebidos como personagens do saber científico, saindo da pratica
da aprendizagem memoristica e caindo sobre a aprendizagem a partir da hierarquização dos conteúdos
e dos seus conhecimentos prévios, desta forma o aluno terá contato com assuntos abordados que
fazem parte da sua vida e acrescentará informações que nem sempre é de seu conhecimento. Essas
evidências nos levam a considerar que a ferramenta pedagógica “Mapas Conceituais” não é somente
utilizável, mas sim essencial como instrumento facilitador para a aprendizagem significativa, colocando
o aluno como agente ativo da construção do seu próprio saber.
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RESUMO
O presente artigo busca fazer uma análise das pesquisas em Ensino de Física e Matemática relacionadas
com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e com a Aprendizagem Significativa, como um
recorte da avaliação da formação continuada do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática da Universidade Estadual da Paraíba. Essa avaliação vem sendo desenvolvido em rede do
Observatório 2008 – MEC/CAPES/DEB-P, no âmbito da pesquisa e da formação em ensino de Ciências e
Matemática: um recorte da produção acadêmica no Nordeste e panorama de ação formativa na
Educação Básica, executado pelas seguintes universidades: Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB).
Palavra chave: Formação continuada, Educação Matemática, Ensino de Física, Tecnologia da Informação
e Comunicação, Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT
This article seeks to do an analysis of research on teaching mathematics and physics related to the
Information and Communication Technologies (ICT) and the Meaningful Learning as a clipping of the
evaluation of the continued formation of the Graduate Program in Science Teaching and Mathematics in
State University of Paraíba. This evaluation is being developed in the Observatory Project 2008 - MEC /
CAPES / BSD-P within the research and training in teaching Science and Mathematics: an outline of the
academic production in the Northeast and overview of formative action in basic education, run the
following universities: Federal University Rural de Pernambuco (UFRPE), Federal University of Rio
Grande do Norte (UFRN) and the State University of Paraiba (UEPB).
Keywords: Continuing Education, Mathematics Education, Physical Teaching, Technology Information
and Communication, Meaningful Learning.

INTRODUÇÃO
Estamos em uma época em que muito se tem falado no aprender a aprender, construção do
conhecimento, educação centrada no aluno e interação social. Tais aspectos da aprendizagem deveriam
estar intimamente ligados à prática do professor, por ser ele mediador entre o aluno e o conhecimento,
de modo que se possa desenvolver diversas competências e habilidades, exigidas pela sociedade do
conhecimento e da informação.
As mudanças na era do conhecimento exigem do profissional da educação um conhecimento
atualizado e inovador, ou seja, um desenvolvimento profissional contínuo. No Brasil, o Parecer nº
977/65, do Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1965), define e fixa as características dos cursos de
Mestrado e Doutorado no país. Nele, tem-se a ideia da pós-graduação stricto sensu como um ciclo de
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cursos regulares em segmento à graduação, sistematicamente organizados, visando desenvolver e
aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação e conduzindo à obtenção de grau acadêmico.
Dentre esses cursos, surgiram os Mestrados Profissionais, que conferem idêntico grau e
prerrogativas e cuja validade nacional do diploma é condicionada ao reconhecimento prévio do curso Parecer CNE/CES 0079/2002 (BRASIL, 2002). No Nordeste, existem 42 Mestrados profissionais, entre
eles, o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática (MECM), na Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB).
Visando realizar um levantamento da produção acadêmica no Nordeste, vem sendo
desenvolvido em pela pesquisa em rede do Observatório 2008 – MEC/CAPES/DEB-P, no âmbito da
pesquisa e da formação em ensino de Ciências e Matemática: um recorte da produção acadêmica no
Nordeste e panorama de ação formativa na Educação Básica, executado pelas seguintes universidades:
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
O projeto em rede surge da necessidade de estudos sistemáticos da produção acadêmica, da
difusão e intercâmbio dos resultados alcançados por essas produções acadêmicas, como também das
contribuições oriundas dos estudos produzidos na região nordeste pelas universidades acima citadas
(Prado, 2010).
Como parte desse projeto maior e na busca de respostas para questões, tais como: Esses
programas estão dando conta da formação continuada de tal forma que os estudos e as pesquisas feitas
acarretam uma melhoria da prática pedagógica desses profissionais? Considerando que o Mestrado
Profissional exige do egresso a obtenção de um produto final, ele está relacionado com as Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC) e a Teoria da Aprendizagem Significativa? Quais perspectivas que
são dominantes? Quais os estudos teóricos de referência? Dentre outras.
Sendo assim, o presente artigo busca fazer uma análise das pesquisas em Ensino de Física e
Matemática relacionada com as TIC e com a Aprendizagem Significativa, como um recorte da avaliação
da formação continuada do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da
Universidade Estadual da Paraíba (PPGECM/UEPB).

O PAPEL DO PROFESSOR
Muitas discussões têm sido realizadas a cerca da necessidade do setor educativo, de explorar e
construir conhecimentos segundo as necessidades de seu desenvolvimento, numa articulação em que a
unidade escolar assume o papel de mobilizador de transformações, e o professor, o papel de arquiteto
de percursos da aprendizagem (MOITA, 2007). Portanto, diante dessa tarifa diária de agente facilitador
e motivador da aprendizagem, o professor deve ter consciência de sua importância nesse processo, pois
é parte integrante, tendo como função desenvolver estratégias educacionais e promover situações de
aprendizagem, que possam permitir a construção e a validação do conhecimento pelo aluno.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), para que o professor possa
desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento e o educando, com ênfase na qualidade do
ensino, é necessário que o mesmo tenha um consistente domínio dos conceitos e dos métodos a serem
utilizados nessa área e reconhecer a importância de elementos tecnológicos para dinamizar sua prática
de sala de aula, como forma de contribuir para a consolidação do processo de ensino e aprendizagem.
Na análise de Gil Pérez (1996) começa-se a questionar as visões simplistas sobre a formação de
professores e a compreender a necessidade de uma preparação rigorosa para garantir uma docência de
qualidade, tarefa difícil, em função das limitações dos cursos e, ainda, do tempo limitado da formação
inicial.
Se por um lado, como afirma Pais (2006), tornar o saber científico em um saber escolar passível
de ser ensinado e/ou aprendido requer do professor habilidades especiais que possam transformar o
conhecimento matemático em um conhecimento compreensível para o aluno, por outro, Ponte (1998)
acredita que a capacitação do professor para o exercício da sua atividade profissional é um processo que
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envolve múltiplas etapas e que, em última análise, está sempre incompleto, justifica-se, em parte, a
grande necessidade de o professor ser um agente frequente no processo de formação continuada.
Portanto, atuar como um mediador requer habilidades, técnicas, domínio de conteúdo e,
sobretudo, reconhecer a importância e a necessidade de se estar em constante aperfeiçoamento, pois o
processo de formação não é estático e exige do professor um contínuo aprimoramento dos métodos,
uma renovação progressiva do conhecimento profissional e que esteja atualizado e aberto às novas
tendências culturais que vivem a sociedade contemporânea.

A FORMAÇÃO CONTINUADA
Os trabalhos que presentemente se realizam sobre formação têm por detrás, a ideia de
desenvolvimento profissional, ou seja, que a capacitação do professor para o exercício da sua atividade
profissional é um processo que envolve múltiplas etapas e que, em última análise, está sempre
incompleto (PONTE, 1998). Dessa forma, ser educador é educar-se permanentemente, pois o processo
educativo não se fecha, é contínuo.
Nessa visão, conforme Caldeira (1993), a formação de professores não se esgota no curso de
formação inicial e deve ser pensada, como um processo. Assim, na formação contínua, considera-se o
professor em sua própria formação num processo de autoformação, de reelaboração dos saberes
iniciais em confronto com a sua prática vivenciada, dessa forma seus saberes vão se constituindo a
partir de uma reflexão na e sobre a prática.
Esses saberes da experiência, por serem originados na prática cotidiana da profissão e validados
por ela, podem refletir tanto a dimensão da razão instrumental, que implica um saber-fazer ou saberagir, quanto à dimensão da razão interativa, que permite supor, julgar, decidir, modificar e adaptar de
acordo com os condicionamentos de situações complexas (THERRIEN, 1995).
O professor, diante do papel de mediador necessita diante dessa mudança do seu alunado
desenvolver um raciocínio analítico e o seu poder de decisão, porque se espera que ele seja criativo,
capaz de adquirir conhecimentos num processo de formação contínua e que saiba se antecipar às
inovações.
Para Schön (1983) é necessário formar um profissional prático-reflexivo, que ao se defrontar
com situações de incerteza, contextualizadas e únicas, recorre à investigação como uma forma de
decidir e de intervir praticamente em tais situações e que, portanto, faz emergir novas concepções para
a prática.
Porém é importante ressaltar, de acordo com Oliveira e Serrazina (2002, p. 13), que “apenas
refletir não é suficiente, é necessário que essa reflexão tenha força para provocar a ação de forma a
repensar a sua prática pedagógica e intervir sobre ela”.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
As Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) conectam diferentes espaços e permitem
que as relações entre as informações sejam feitas considerando diferentes possibilidades. Isto nos faz
retornar ao homem, buscando compreender melhor o seu desenvolvimento, possibilitando apropriar-se
de novos espaços sejam eles reais ou virtuais, transformando o seu meio e se transformando, a partir
das relações, agora possíveis, levando-os a tecer uma complexa rede de possibilidades.
Uma das causas apontadas para a dificuldade de se aprender é o fato de que a escola não fala a
linguagem dos alunos (MOITA & ANDRADE, 2006). Isso porque eles estão inseridos em contextos
experimentais de conectividade, transversalidade, links e hipertextos, entre outros fenômenos
resultantes dos seus avanços na construção e utilização de ferramentas. A lógica linear cede lugar à
outra lógica não linear. Conceitos como tempo e espaço sofrem e promovem mudanças em todos os
âmbitos da vida desse aluno (LEVY, 1998). E se as tecnologias disponíveis descortinam-se-lhe novos
espaços e novas relações, consequentemente, implica-lhe um olhar diferente e um agir imediato sobre
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as circunstâncias. Em contrapartida a escola permanece a passos lentos, dialogando uma língua
estranha com os jovens (VALENTE, 1998).
Diante desse cenário, o contexto escolar brasileiro, de forma geral, e os educadores, de forma
mais específica, necessitam de alternativas pedagógicas que auxiliem o processo de ensino e
aprendizagem. A informática e o computador podem ser recursos altamente eficientes para a melhoria
desse processo, como ressalta Moita (2007, p. 59):
A informática proporcionou o avanço da comunicação e da informação
e trouxe outras implicações culturais [...] As mudanças têm sido tão rápidas e
inquietantes que os pais, professores e adultos, de uma forma geral, matem-se
receosos, inseguros, preocupados e pouco à vontade com uma tecnologia pela
qual os jovens se sentem atraídos. Para os jovens, não é uma tecnologia nova,
mas algo que faz parte da sua vida, o que agrava o fosso entre as gerações. A
geração digital lida com naturalidade com esses domínios que fazem parte
duma nova cultura. Sendo assim, a educação, de modo geral, não pode mais
estar dissociada das inovações tecnológicas, tampouco ignorá-las como
recursos comunicacionais, informacionais e didáticos.
A sociedade informacional, que ora se efetiva, requer mudanças no processo de ensino e
aprendizagem para além da mera transformação. Isso significa dizer que é preciso criar novas
possibilidades para alunos e professores se tornarem parceiros no processo de construção do
conhecimento de forma dinâmica e permanente (PEREIRA, MOITA, 2007). Dessa forma, a função do
professor ganha novas dimensões, pois ele passa a ser
um explorador capaz de perceber o que lhe pode interessar, e de
aprender, por si só ou em conjunto com os colegas mais próximos, a tirar
partido das respectivas potencialidades. Tal como o aluno, o professor acaba
por ter de estar sempre a aprender. Desse modo, aproxima-se dos seus alunos.
Deixa de ser a autoridade incontestada do saber para passar a ser, muitas
vezes, aquele que menos sabe, o que está longe de contribuir uma modificação
menos do papel profissional (PONTE, 2000, p. 76).
A escola precisa estar atenta ao que está acontecendo nos meios de comunicação e mostrá-los
na sala de aula, discutindo com os alunos, ajudando-os a perceberem os aspectos positivos e negativos
das abordagens sobre cada assunto (MORAN, 2002).
Vale salientar que o professor é o principal ator de qualquer processo de escolha ou introdução
de inovações tecnológicas na escola. Contudo, para que haja mudanças na qualidade do seu trabalho, é
necessário que possa refletir e entender as suas escolhas pedagógicas, a importância que dá aos
diferentes componentes curriculares para, então, analisar de que modo as diversas tecnológicas
poderão auxiliá-lo no processo de ensino-aprendizagem (VALENTE, 1999).
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A Teoria da Aprendizagem Significativa propõe uma explicação teórica para o processo de
aprendizagem em uma perspectiva cognitivista, onde a aprendizagem significa organização e integração
do material na estrutura cognitiva, que pode ser entendida como o conteúdo total organizado de ideias
de certo indivíduo. Essa estrutura hierárquica de conceitos são as abstrações da experiência do
indivíduo.
Essa teoria foi proposta por Ausubel nos anos de 1963 quando publicou seus primeiros estudos
em The Psychology of Meaningful Verbal Learning. Mais tarde, no final da década de 1970, ele recebeu a
contribuição de Joseph Novak que, progressivamente, incumbiu-se de refinar e divulgar a teoria, e tem
sofrido alterações na maneira de ser enxergada, mas têm suas similaridades em varias outras teorias da
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cognição, pois a maioria delas enxerga o conhecimento prévio como o mais importante fator influente
na aprendizagem.
Para Ausubel (apud MOREIRA; MASINI, 1982) o uso de organizadores prévios serve como
estratégia para manipular a estrutura cognitiva servindo de âncora para a nova aprendizagem e levando
ao desenvolvimento de conceitos. Estes organizadores prévios são nomeados de subsunçores, os quais,
segundo a teoria, seriam materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a ser
aprendido e teriam a função de servir de pontes cognitivas entre o que o aprendiz já sabe e o que ele
deve saber, para garantir que a aprendizagem seja significativa.
Quando há pouca ou nenhuma associação entre novas informações e a estrutura cognitiva do
aprendiz, ocorre a aprendizagem mecânica, visto que a nova informação é armazenada de forma
arbitrária na estrutura cognitiva. Ou seja, o conhecimento adquirido fica arbitrariamente distribuído na
estrutura cognitiva sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos. Convém enfatizar que, ainda que
tal estilo contraste com a aprendizagem significativa, ele é necessário quando um indivíduo adquire
informação numa área de conhecimento completamente nova para ele. Dito de outra forma, a
aprendizagem é mecânica até que alguns elementos de conhecimento existam na estrutura cognitiva e
possam servir de subsunçores pouco elaborados, à medida que a aprendizagem passa a ser significativa,
esses mesmos subsunçores passam a ficar cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas
informações (MOREIRA; MASSINI, 1982).
A aprendizagem significativa pode ser distinguida em três tipos, segundo Ausubel (2003): a
representacional, a conceitual e a proposicional. Ela é representacional quando na estrutura cognitiva
da pessoa, há uma correspondência de um determinado significado a certa representação, ou seja, ele
consegue ligar algo já existente, por exemplo, uma palavra específica, a uma determinada
representação para que possa servir de “modelo” para aquela palavra.
Dizemos que houve uma aprendizagem conceitual quando uma palavra específica, não
representa algo especifico, mas uma classe ou um conjunto de coisas, que compartilham certas
regularidades, representados, geralmente, por palavras-conceitos. Quanto a aprendizagem significativa
do tipo proposicional, de acordo com Moreira e Massini (2008) as proposições são construídas a partir
de conceitos, mas seus significados vão além dos significados dos conceitos.
Existe ainda uma nova tipologia para a aprendizagem significativa, proposta por Moreira (2006),
que pode ser subordinada, superordenada ou combinatória. Quando o novo conteúdo estabelece uma
relação com um conhecimento prévio existente na estrutura cognitiva do aprendiz, diz-se que ocorreu
uma aprendizagem subordinada.
Já na aprendizagem superordenada, há uma reorganização conceitual na estrutura cognitiva, de
maneira que o novo conhecimento passa a abranger conhecimentos obtidos anteriormente, havendo
uma mudança hierárquica cognitiva. E por último, a aprendizagem pode ser combinatória, quando o
novo conhecimento interage não com um subsunçor específico, mas com conhecimento mais amplo, ou
seja, um conjunto de subsunçores e interrelações entre eles.

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA
Esta pesquisa se configura como de âmbito qualitativo, do tipo exploratório/descritivo, tendo
como objeto a ser investigada, a produção acadêmica dos egressos de 2010 e 2011 do Programa de Pósgraduação stricto sensu em Ensino de Ciências e Educação Matemática, oferecido pela Universidade
Estadual da Paraíba (PPGECM/UEPB).
Os dados serão coletados no banco de dissertações do PPGECM/UEPB, os quais serão analisadas
a partir de descritores utilizados pela USP/IFUSP (1992, 1996) e pela UNICAMP/FE/CEDOC (MEGID
NETO, 1998). Essa análise teve como objetivo realizar análise das pesquisas em Ensino de Física e
Matemática relacionadas com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e com a Aprendizagem
Significativa, como um recorte da avaliação da formação continuada do PPGECM/UEPB.
Em relação aos focos temáticos, adaptamos a nossa pesquisa às categorias utilizadas por Prado
(2010), a saber: Currículos e Programas; Formação de Professores; Conteúdo/Método; Recursos
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Didáticos; Formação de Conceitos; Políticas Públicas; História da Educação Matemática; Filosofia da
Matemática; Outro.
Munidos da fundamentação teórica e das técnicas de pesquisa, apresentaremos os dados já
coletados e uma breve discussão sobre eles, de modo a refletir acerca dos questionamentos já
realizados.

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO
O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da UEPB é um curso de Pósgraduação stricto sensu, que vem desenvolvendo suas atividades desde outubro de 2007, com
reconhecimento pela comunidade acadêmica local e pela CAPES.
O programa está dividido em duas áreas de concentração – Ensino de Física e Educação
Matemática – e três linhas de pesquisa – História e Filosofia das Ciências e da Matemática; Cultura
Científica, Tecnologia, Informação e Comunicação; e Metodologia e Didática no Ensino das Ciências e na
Educação Matemática – na perspectiva de gerar produtos e processos que melhorem a cultura científica
e matemática no seu âmbito de atuação.
No período de 2007 a 2009, ingressaram no PPGECM/UEPB 48 (quarenta e oito) discentes, dos
quais, 17 (dezessete) defenderam as suas dissertações nos anos de 2010 e 2011, visto que o programa
dispõe do prazo máximo de três anos e mínimo de um ano para a realização da defesa.
Dentre as dissertações defendidas 7 (sete) tratam da Aprendizagem Significativa, contudo 5
(cinco) destas relacionam a teoria e as TIC, os quais fazem parte da linha de pesquisa, Cultura Cientifica,
Tecnologia, Informação e Comunicação. Partiu-se então para a análise das dissertações que fazem essa
relação, o qual foi possível observar pontos importantes acerca da pesquisa dos egressos, sendo alguns
deles destacados no Quadro 1.
Quadro 1: Fichamento das dissertações dos egressos 2010/2011 do PPGECM
Nome

Área
de
concentraçã Título da dissertação
o

Kalina

Ensino
Física

de

Claudio

Ensino
Física

de As TIC e a Teoria da Aprendizagem Significativa: uma
Manual
proposta de intervenção no ensino de física

Ruth

Ensino
Física

O software Modellus e suas contribuições no
de processo de ensino aprendizagem do movimento Atividades utilizando
retilíneo uniforme e do movimento retilíneo o Modellus
uniforme variado

Produto final

Sistema Especialista em Termodinâmica, análise da
Material
construção de significados mediada por interfaces
dinâmico
virtuais.

didático

Jozeildo

Educação
Matemática

Applets usando a
linguagem
JAVA
O software Régua e Compasso como recurso para o
gerada a partir do
ensino de Geometria dinâmica
software Régua e
Compasso

Jefferson

Educação
Matemática

Desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem Objeto
para o ensino de conceitos probabilísticos
Aprendizagem:

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

de

Página 101

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
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Dos egressos que optaram por fazer essa relação entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e
as TIC, dois focaram sua pesquisa no ensino de matemática e três no ensino de física. Observando os
títulos das dissertações vemos que nem todos os títulos são claros com relação à temática de pesquisa,
sendo assim, foi preciso observar (sempre que preciso) as palavras-chave e o sumário.
Quanto ao produto final, segundo Moreira e Nardi (2009, apud PRADO, 2010), o produto é
técnica indispensável para a conclusão do Mestrado Profissional em ensino e deve ser um processo ou
ferramenta de natureza educacional que possa ser disseminado, analisado e utilizado por outros
professores. Logo, os produtos dos egressos cumprem com os requisitos descritos pelos autores.
Mesmo Nahum, cujo produto não está destacado da dissertação, não descaracteriza o Mestrado
Profissional, porque, “apesar de não estar à parte, apresenta propostas sistematizadas que foram
aplicadas pelos mestrandos em suas realidades de sala de aula e podem ser avaliadas e aplicadas por
outros profissionais” (PRADO, 2010, p. 81).
Foram observados ainda os principais referenciais teóricos usados nas dissertações quanto a
Aprendizagem Significativa e as TIC (Quadro 2).
Quadro 2: Fichamento dos principais referencias teóricos
Teoria da Aprendizagem Significativa

Tecnologia da Informação e da Comunicação

Ausubel (1978, 2000, 2003); Moreira e Masini (1982,
2008); Buchwertz (2000); Vasconcelos (2010); Moreira
(1997, 2000, 2005, 2008); Martins (2005); Moreira e
Buchewertz (1987); Coll (2008); Brighenti (2005);
Novak (1983)

Ponte (2002); Freire (1996); Tardif (2000);
Moita (2007); Moreira (2002); Valente (1991);
Levy (1993, 1996); Moran (2000); Moreira
(2005); Papert (1994); Kenski (1996);

Outros pontos destacados podem ser observadas no Quadro 3.
Quadro 3: Fichamento das dissertações dos egressos 2010/2011 do PPGECM
Pergunta
norteadora

Objetivo

Motivação

Kalina

Recursos
Didáticos;
Formação
de
Conceitos;

Quais
contribuições de
Sistema
Especializado
ensino
aprendizagem
Termodnamica?

Investigar as contribuições
que
um
sistema
especialista
em
termodinâmica juntamente
com uma analise da
construção de significados
mediada por interfaces
virtuais pode trazer para o
processo de ensinar e
aprender.

Observação
da
sua
própria pratica que os
alunos
confundem
conceitos básicos a cerca
da termodinâmica

Claudio

Recursos
Didáticos;
Formação
de
Conceitos;

De que modo o uso
das
tecnologias
poderia
proporcionar
uma
aprendizagem
significativa
de

Investigar e analisar a
relação entre a abordagem
das TIC e a Teoria da
Aprendizagem Significativa,
através
de
uma
intervenção enfatizando o

Perceber a abordagem
do conteúdo energia
bastante emblemática,
pela
dificuldade
de
compreensão
e
constatação
de

Nome

Foco
temático
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conceitos no ensino conteúdo sobre a energia.
de Física no nível
Médio?

limitações conceituais em
livros didáticos.

Conteúdo
/Método

Como introduzir o
software Modellus
no
ensino
de
conceitos físicos?

Analisar o uso do software
Modellus no processo de
ensino e aprendizagem do
movimento
retilíneo
uniforme e do movimento
retilíneo uniforme variado

Inquietação quanto as
dificuldades
na
compreensão
e
interpretação
de
conceitos físicos pelos
alunos.

Jozeildo Conteúdo
/Método

Como o software
contribui com o
processo de ensino e
aprendizagem
da
Geometria?

Investigar o uso do
software
Régua
e
Compasso como recurso
metodológico
para
o
ensino de Geometria.

Dificuldade de identificar
e
explorar
as
propriedades presentes
em figuras geométricas
estáticas.

Formação
de
Conceitos

Como se dá o
processo de ensino
de conceitos de
Probabilidade
utilizando
Tecnologias Digitais?

Desenvolver um Objeto de
Aprendizagem e investigar Experiências como aluno
sua utilização no processo e professor, repletas de
de ensino de conceitos de modelos mecânicos.
Probabilidades.

Ruth

Jefferso
n

Os focos temáticos escolhidos pelos egressos apontam para a preocupação com uma educação
de qualidade. Isso também foi possível de observar em suas escritas, quando relatam suas motivações e
explicitam a questão que norteia sua pesquisa. As motivações para a pesquisa revelam que a pesquisa
surge a partir da reflexão sobre a prática, de modo que as dificuldades encontradas no cotidiano da sala
de aula evidencia a necessidade de investigação de um recurso didático que proporcione uma
aprendizagem significativa.
Nos títulos, como também nos objetivos, observamos que os egressos veem nas TIC uma
possibilidade de ferramenta no processo de ensino aprendizagem, contudo a Teoria da Aprendizagem
Significativa surge como refinamento para utilização da TIC não somente como mais uma ferramenta,
mas como algo que possibilite uma real compreensão dos conceitos.

CONSIDERAÇÕES E IMPLICAÇÕES
Sendo uma das preocupações do Observatório da Educação a melhoria da qualidade do ensino,
o presente texto teve como proposta fazer o estado da arte das pesquisas em Ensino de Física e
Matemática voltado para as TIC e para a Aprendizagem Significativa, como um recorte da avaliação da
formação continuada do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da
Universidade Estadual da Paraíba.
A pesquisa feita aqui mostra que esta área, e em particular a relação entre a TIC e a Teoria da
Aprendizagem Significativa, tem sido de grande interesse na investigação em ensino de física e educação
matemática por parte dos docentes do PPGECEM. Essa relação torna-se uma reflexão importante, isso
porque por vezes as TIC têm sido utilizadas somente como mais um recurso, sem associa-lo
necessariamente a alguma teoria de aprendizagem.
Numa primeira análise, e sem intenção de generalizar, tanto por ser uma amostra do universo
dos sujeitos da pesquisa, como também de serem resultados preliminares, podemos ter boas
perspectivas quanto à melhoria do ensino, porém sem esquecer que, “o conceito de qualidade não é
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estático, não há consenso sobre seu significado nem existe um único modelo, pois ele depende da ideia
de formação e de ensino que se tem” (Imbernón, 2010, p.103). Sendo assim, no momento em que o
docente reflete sobre a sua prática e age sobre ela podemos ver o direcionamento de uma mudança no
quadro da educação.
Isso porque, nessa descoberta de ensinar em sequência, na busca de uma aprendizagem
significativa e auxiliada pela mediação da tecnologia digital, especialmente o computador e seus
componentes, como software, internet, entre outros, que permitem um aprender significativo com
enfoque construcionista, cabe ao professor promover a aprendizagem do aluno para que ele possa
construir o conhecimento em um ambiente que o induza a pensar, a sondar, construindo o
conhecimento de forma a atingir os objetivos, cumprir e chegar ao fim da atividade proposta. Essa
forma de construir o conhecimento estimula, ainda, a capacidade de tomar decisões, resolver
problemas, pois é desafiadora, motivadora e instiga à exploração, à reflexão, à depuração de ideias e à
descoberta de novos caminhos.
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RESUMO
O presente artigo destaca aspectos de um projeto embasado em pesquisas teóricas e de campo com
foco nas teorias sobre Aprendizagem Significativa e sobre Aprendizagem Significativa Crítica. Buscou-se
apoio teórico em autores dentre os quais se destacam David Ausubel e Marco Antonio Moreira, este,
quando focaliza a Aprendizagem Significativa Crítica e os princípios que regem a facilitação desse
aprendizado. O grupo composto pelos sujeitos da pesquisa foi constituído pelos alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental de uma escola particular de Ouro Preto/MG. Em consonância com os aspectos
teóricos que fundamentaram a investigação, com o Projeto Político Pedagógico da Escola e com o plano
de ensino de Matemática para o 1º. semestre letivo de 2011 foram elaboradas atividades nas quais o
cotidiano próximo dos alunos se fizesse presente nas discussões em sala de aula e despertasse o
interesse e a motivação para o aprendizado de conceitos matemáticos decorrentes. Tendo em vista os
objetivos propostos para cada grupo de atividades, foi possível identificar, através da análise dos dados
coletados, o atendimento a alguns dos princípios que regem a Facilitação da Aprendizagem Significativa
Crítica e a possibilidade de criação, nas aulas de Matemática, de ambientes favoráveis à aprendizagem
significativa do conhecimento matemático.
Palavras-chave: Educação Matemática, Aprendizagem Significativa Crítica, Ambientes favoráveis ao
aprendizado, Proporcionalidade, Teorema de Tales.

ABSTRACT
The paper highlights the aspects of a Project based on theoretical and field researches focusing on
theories on Meaningful Learning and on Critical meaningful Learning. Theoretical support was sought
with authors among who we can point out David Ausubel and Marco Antonio Moreira, the last when
focus the Critical Meaningful Learning and the principles that rule the facilitation of this learning. The
group of subjects was composed by students of the 9th grade of Middle School (Ensino Fundamental) of
a private school in Ouro Preto-MG. In agreement with the theoretical aspects that based the
investigation, with the Pedagogic Political Project of the School and the plan of Mathematics teaching of
the first school semester of 2011, some activities were developed in order to encourage discussions
involving the student’s classroom routine and to boost interest and motivation to learn the
mathematical concepts derived from such discussions. Considering the objectives proposed for each set
of activities, it was possible to identify, through the analysis of the collected data, the compliance with
some of the principles which rule the Facilitation of Critical Meaningful Learning and the possibility of
development, in Mathematics classes, of environments favorable to the meaningful learning of
mathematical knowledge.
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Key words: Mathematical Education, Critical Meaningful Learning, Environments favorable to learning,
Proportionality, Thales Theorem.

INTRODUÇÃO
O aspecto do aprendizado significativo da Matemática, preocupação sempre presente em
nossa prática docente, assumiu novas dimensões após trabalho realizado pelo professor pesquisador –
primeiro autor deste texto – em 2005, culminando com a realização de sua monografia ao final do curso
de especialização em Educação Matemática. Novas reflexões e leituras posteriores nos alertaram para
aspectos da “aprendizagem significativa da Matemática”, frase tantas vezes expressa e lida em vários
textos, mas ainda permanecendo na obscuridade, dado o restrito entendimento a ela atribuído em
nossa pesquisa inicial. Mais fortalecidos por novos estudos sobre o tema e pela pluralidade de
considerações emergentes de nossas leituras, novos questionamentos se fizeram presentes,
encaminhando-nos para a realização da pesquisa sobre a temática “Aprendizagem Significativa da
Matemática”. Além do mais, nossas concepções sobre Educação Matemática nos apontavam a
importância de se valorizar, além da aprendizagem, outros aspectos do conhecimento matemático
como sua presença e aplicabilidade na vida cotidiana das pessoas e sua relação com outras áreas de
conhecimento.
Buscamos apoio teórico em alguns autores dentre os quais ressaltamos David Ausubel e Marco
Antonio Moreira– este, com foco principal na Aprendizagem Significativa Crítica – considerando que o
estudo de suas teorias sobre Aprendizagem Significativa viriam suprir nossas lacunas e expectativas
teóricas sobre o assunto e possibilitariam a criação e desenvolvimento de novas ações para o ensino e
aprendizagem da Matemática em sala de aula.
As ideias sobre Aprendizagem Significativa e sobre Aprendizagem Significativa Crítica, bem
como nossa vivência como professores atuando em diferentes contextos escolares nos levaram a
elaborar a seguinte questão de investigação: “Como criar ambientes favoráveis à Aprendizagem
Significativa Crítica nas aulas de Matemática em contextos de cursos regulares?”, com o objetivo de
criar e testar atividades que favorecessem ao aluno estudar e aprender Matemática de forma
significativa e crítica.

REFERENCIAL TEÓRICO
A Educação Matemática escolar e suas manifestações
Focalizando a realidade do nosso ambiente escolar, uma discussão mais recente tem dado
destaque para as possíveis relações existentes entre os saberes escolares e os saberes cotidianos.
Autores como Monteiro e Nacarato (2004, p.2), postulam as relações entre Saber Escolar e Saber
Cotidiano afirmando que o discurso pedagógico, principalmente na área da Matemática, vem sendo
mediado pelas discussões e defesa favorável a favor da inclusão do saber cotidiano do aluno nos
processos de escolarização. Segundo as autoras:
“A noção de conhecimento prévio, ou seja, o saber cotidiano teria um papel de
‘ponte’ para a transição do saber escolar, mas este teria a supremacia,
enquanto saber validado; e outra subcategoria, a consideração do saber
cotidiano como fonte de motivação para o escolar, aqui também o saber
escolar se destacando como o mais importante” (MONTEIRO e NACARATO,
2004, p.6).
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Outros autores, como David e Moreira (2003), falam das formas distintas de conhecimento
matemático enfocando a Matemática Acadêmica e a Matemática Escolar e ainda discutem concepções
presentes em futuros professores de Matemática a favor do saber cotidiano no contexto escolar
apontando algumas perspectivas visando à formação matemática do futuro professor em cursos de
licenciatura.
Considerando outros referenciais para discussões sobre as relações entre saber escolar e saber
cotidiano, destacamos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,1998), uma espécie de alerta ao se
trabalhar com situações cotidianas no ambiente escolar, pois:
[...]. Embora as situações do cotidiano sejam fundamentais para conferir
significados a muitos conteúdos a serem estudados, é importante considerar
que esses significados podem ser explorados em outros contextos como as
questões internas da própria Matemática e dos problemas históricos. Caso
contrário muitos conteúdos importantes serão descartados por serem julgados,
sem uma análise adequada, que não têm uma aplicação prática imediata.
(BRASIL 1998, p. 23).
Aprendizagem Significativa e Aprendizagem Significativa Crítica
Para Ausubel (apud Masini e Moreira, 2006), Aprendizagem Significativa é um processo pelo
qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do
indivíduo. A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia,
proposição) adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos
relevantes da “estrutura cognitiva” preexistente no indivíduo, em conceitos, ideias, proposições com
determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação.
Segundo Moreira (1999), o termo ancorar, no entanto, apesar de útil como uma primeira
ideia do que é aprendizagem significativa não dá uma imagem da dinâmica do processo. 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, os subsunçores - aspectos relevantes da
estrutura cognitiva que servem de ancoradouro para a nova informação - vão adquirindo novos
significados, tornando-se mais diferenciados, mais estáveis. Novos subsunçores vão se formando e
interagindo entre si. (MOREIRA, 1999, p.10).
Aprender significativamente, segundo Masini e Moreira (2006), implica atribuir significados e
estes têm sempre componentes pessoais. Na visão clássica, aquilo que o aprendiz já sabe é o mais
importante fator isolado que influencia a aprendizagem. Nessa perspectiva, as condições que podem
favorecer a uma aprendizagem significativa residem: na potencialidade significativa dos materiais
educativos, na relevância específica dos subsunçores por parte do aprendiz e na pré-disposição do
sujeito para aprender (p. 18-19).
Após estudos aprofundados sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, Moreira (2000), nos
convida a uma reflexão, quando pergunta:
“Mas se já sabemos o que é aprendizagem significativa quais são as condições
para que ocorra e como facilitá-la em sala de aula? O que falta a nós
professores para que possamos promovê-la como uma atividade crítica?”
(MOREIRA, 2000, p.5)
Buscando respostas para tais perguntas e inspirado pelas idéias de Postman e Weingartner
(1969), Moreira amplia o conceito de Aprendizagem Significativa - mais focada no aprendizado
significativo dos conteúdos presentes no planejamento escolar – para o conceito de Aprendizagem
Significativa Crítica, esclarecendo que:
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“Trata-se de uma perspectiva antropológica em relação às atividades de seu
grupo social que permite ao indivíduo participar de tais atividades, mas, ao
mesmo tempo, reconhecer quando a realidade está se afastando tanto que não
está mais sendo captada pelo grupo.” (MOREIRA, 2010, p.7)
Para que ocorra a Aprendizagem Significativa Crítica sob uma ótica contemporânea, na
concepção de Moreira, não basta adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso
adquiri-los criticamente. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que é preciso viver nessa sociedade,
integrar-se a ela, é necessário também ser crítico dela, distanciar-se dela e de seus conhecimentos para
voltar a ela com novos referenciais.
Assim como Ausubel, propositor dos princípios programáticos para facilitar a aprendizagem
significativa, também Moreira (2010, p.8-20), propõe alguns princípios que denominou “facilitadores
para a aprendizagem significativa crítica”. São eles:
P1. Aprender que aprendemos a partir do que já sabemos. (Princípio do conhecimento prévio.)
P2. Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da interação social e do
questionamento.)
P3. Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio da não centralidade do livro de
texto.)
P4. Aprender que somos perceptores e representadores do mundo. (Princípio do aprendiz como
perceptor/representador.)
P5. Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em todas as tentativas
humanas de perceber a realidade. (Princípio do conhecimento como linguagem.)
P6. Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras. (Princípio da consciência
semântica.)
P7. Aprender que o ser humano aprende corrigindo seus erros. (Princípio da aprendizagem pelo
erro.)
P8. Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes para a
sobrevivência. (Princípio da desaprendizagem.)
P9. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições e metáforas são
instrumentos para pensar. (Princípio da incerteza do conhecimento.)
P10. Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. (Princípio da não utilização do quadrode-giz.)
P11. Aprender que simplesmente repetir a narrativa de outra pessoa não estimula a
compreensão. (Princípio do abandono da narrativa.)

METODOLOGIA
A busca de respostas para a questão de investigação nos orientou para realizar: (a) pesquisa
bibliográfica sobre o tema “Aprendizagem Significativa” e “Aprendizagem Significativa Crítica” e sobre
temas da Educação Matemática relacionados à temática da pesquisa; (b) pesquisa documental,
selecionando e analisando documentos sobre a escola, local da pesquisa; (c) pesquisa de campo; (d)
análise dos resultados. Enfocando mais detalhadamente a pesquisa de campo, esclarecemos que ela foi
desenvolvida com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental – num total de 58 alunos – nas próprias
turmas do professor pesquisador, em uma escola particular localizada na cidade de Ouro Preto, Minas
Gerais, onde o professor exerce o magistério. Basicamente, é possível classificá-la como qualitativa em
seus objetivos e métodos, quando pretendemos investigar a criação de ambientes favoráveis à
Aprendizagem Significativa Crítica em contextos de cursos regulares. Para seu desenvolvimento,
elaboramos uma proposta didática pretendendo verificar as possibilidades de aprendizagem da
Matemática, na qual os alunos deveriam realizar atividades que buscassem interagir o conhecimento
matemático com questões relacionadas à sua vivência e ao seu interesse e que nos dessem indícios da
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ocorrência de uma aprendizagem significativa e crítica. Essa proposta foi desenvolvida no contexto das
aulas regulares da disciplina Matemática, sob a responsabilidade do professor pesquisador, mantendo a
programação dos assuntos do 1º semestre letivo de 2011. Como instrumentos de coleta de dados
utilizamos: registros das atividades desenvolvidas, questionário aplicado aos alunos revelando suas
opiniões sobre a realização das atividades, relatório dos alunos sobre as visitas, fotos e anotações do
diário de campo do professor pesquisador.
A criação de estratégias de ação condizentes com o propósito de investigar as possibilidades
de construir ambientes que favorecessem a aprendizagem de forma significativa e crítica, em contextos
escolares com normas pré-estabelecidas, foi inspirada por fatores, tais como (a) vivência do professor
pesquisador em sua prática pedagógica, (b) leituras prévias sobre Aprendizagem Significativa e
Aprendizagem Significativa Crítica, (c) Projeto Político Pedagógico da Escola, local da pesquisa, e (d)
programação dos conteúdos matemáticos para o primeiro semestre de 2011.
Tendo como situação facilitadora o intercâmbio de ideias entre os professores da Escola,
surgiu a proposta de um projeto a ser realizado tomando como referência a cidade histórica de Ouro
Preto e vizinhanças. Pensamos em uma proposta através da qual pudessem convergir variadas áreas de
conhecimento, dados os aspectos históricos, geográficos, matemáticos, arquitetônicos, sociais e
culturais presentes nos locais a serem visitados e observados com novos olhares pelos alunos. Além
desses, as noções de proporção, simetria, paralelismo, perpendicularismo, escala e outros, poderiam ser
presenciadas através das observações e, posteriormente, discutidas e sistematizadas como novos
conceitos matemáticos a serem estudados e aprofundados.
Demos início à elaboração de uma proposta com destaque para as visitas orientadas aos
monumentos históricos das cidades de Ouro Preto e Belo Horizonte e, ainda, ao Museu das Reduções24
localizado em Amarantina, distrito de Ouro Preto, MG. Para as visitas orientadas elaboramos um
manual, posteriormente entregue a todos os alunos, onde indicamos elementos a serem observados e
solicitamos que os alunos efetuassem medições dos diferentes locais dos monumentos. As visitas
orientadas foram documentadas através de fotografias e registros tanto dos alunos como dos
professores, constituindo a base documental para a investigação pretendida e para a continuidade dos
trabalhos a serem realizados em sala de aula. Os registros contaram com fotos e anotações dos alunos
sobre medidas feitas nos locais visitados e sobre formas geométricas observadas. A esse primeiro grupo
de atividades – as visitas orientadas – denominamos de GA1. Mais cinco grupos de atividades foram
elaborados – tomando como base de elaboração as atividades realizadas no GA1 e seus resultados –
versando sobre os assuntos matemáticos propostos para o semestre letivo.
Denominamos de GA2 o grupo de atividades nas quais seriam utilizados os elementos
coletados por ocasião das visitas, enfocando, principalmente, os conceitos de proporcionalidade e
escala. Com base em um roteiro, os alunos fizeram comparações entre os monumentos ou elementos
deles em tamanho real e suas representações nas maquetes, fotos e nos desenhos produzidos. Foram
também solicitados a fazer estimativas de medidas inacessíveis a partir da proporcionalidade.
Importante destacar que, paralelamente às visitas e a essas duas atividades também foi feito um
trabalho com o livro texto, enfocando a proporcionalidade.
Para o grupo de atividades GA3, já focalizando o Teorema de Tales e sua aplicação, utilizamos
representações esquemáticas de variadas situações práticas hipotéticas, nas quais seria possível aplicar
o Teorema de Tales. O mesmo se deu para o grupo GA4 quando elaboramos uma atividade utilizando
uma foto da fachada da Igreja de São Francisco em Ouro Preto, na qual traçamos retas paralelas e
transversais, identificando pontos nas intersecções dessas retas. Fornecemos algumas medidas de
segmentos e pedimos outras (que poderiam ser obtidas através da aplicação do Teorema). Solicitamos
também que calculassem medidas usando a escala da foto (obtida por eles na atividade GA2) e
comparassem os valores obtidos.

24

No Museu das Reduções estão 29 réplicas perfeitas na escala 1:25 dos edifícios de vários períodos da
história do País, desde aqueles do período barroco até os modernos projetos da Capital Federal.
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A atividade GA5 foi elaborada para introduzir um novo conteúdo: aplicação do Teorema de
Tales no triângulo, uma consequência do Teorema. A atividade teve como base uma foto da Igreja da
Pampulha em Belo Horizonte e um esquema representativo da fachada. A partir de algumas medidas
feitas durante a visita e outras fornecidas no roteiro da atividade, foi pedido aos alunos que estimassem
a altura da igreja. A atividade GA6 foi construída com o objetivo principal de avaliar o trabalho
desenvolvido, tanto no que diz respeito à aprendizagem dos conceitos matemáticos, como à pesquisa
propriamente dita, no que se refere à aprendizagem significativa e crítica. Elaboramos uma prova escrita
para ser realizada individualmente. As questões versaram sobre os conteúdos matemáticos envolvendo
proporcionalidade, Teorema de Tales, Tales no triângulo e Teorema da Bissetriz Interna. Algumas das
questões foram similares às normalmente apresentadas nos livros didáticos e, em outras, o aluno
deveria utilizar seu conhecimento matemático para analisar e resolver situações semelhantes àquelas
propostas no conjunto das atividades desenvolvidas e vivenciadas no real. Procuramos avaliar, também,
a capacidade do aluno de usar o conhecimento matemático em situações diferentes das abordadas em
sala de aula, nas quais ele fosse desafiado a resolver situações-problema em outros contextos.
Para cada GA foi elaborado um quadro no qual constavam: origem das atividades, temas
matemáticos abordados, objetivos específicos relativos aos temas, outros objetivos pretendidos e o
destaque de alguns princípios para a Facilitação da Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) que
julgamos mais atendidos para cada grupo de atividades. Os GAs foram desenvolvidos de modo
simultâneo ao trabalho com o livro texto, exigência para cumprimento do planejamento semestral da
escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No tocante à aprendizagem dos conceitos matemáticos e sua aplicabilidade em diferentes
contextos, os dados resultantes dos instrumentos utilizados para a pesquisa nos revelaram indícios de
que a aprendizagem ocorreu de forma significativa. Identificado como conhecimento prévio para o
Teorema de Tales, o tema “proporcionalidade”, foi resgatado e ressignificado através de atividades
diversas desenvolvidas com base nas visitas (GA1 e GA2), dentre as quais as que trabalharam o conceito
de escala que orientou a construção das réplicas observadas no Museu das Reduções e das fotos dos
monumentos.
A leitura dos relatórios apresentando as opiniões dos alunos sobre os grupos de atividades
(GA1 e GA2) nos revelou o gosto dos alunos pelas visitas e pelo trabalho realizado nas semanas
seguintes em sala de aula. Seus relatos mostraram o empenho em participar das tarefas e executá-las a
contento, nos demonstrando, nesse momento da aprendizagem, que os objetivos propostos para cada
grupo foram alcançados. As formas geométricas foram reconhecidas e devidamente representadas em
suas anotações. As medidas foram realizadas e anotadas e, através delas, foi possível trabalhar, de
forma contextualizada, os conceitos sobre proporcionalidade e escala. Em conjunto, os relatos dos
alunos nos deram indícios de que as visitas e o trabalho posterior realizado em sala de aula lhes
possibilitaram um olhar diferente de seu entorno, levando-os a conhecer e valorizar sua história,
aprender por meio dela e, principalmente, refletir sobre ela. Apresentamos, a seguir, algumas
impressões dos alunos25, destacando frases que, entre outras, reforçaram nossa crença na validade da
proposta e de seus objetivos.
25

Impressões obtidas em relatório sobre as visitas, elaborado segundo roteiro, enfatizando: o que foi possível
observar nas visitas feitas; o que despertou interesse e por que; como a matemática se apresenta nos
monumentos visitados; perguntas e curiosidades relacionadas ao que visitaram e o que o projeto representou para
eles.
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“Percebemos a Matemática relacionada a todos os lugares que visitamos.
Vimos várias formas geométricas e a proporcionalidade. Vimos a Matemática
relacionada com a mudança das moedas, com as construções, vimos também a
escala nas representações das reduções.”
“*...+na Pampulha foi no formato da Igreja, no trapézio invertido, onde fica o
sino, nos azulejos quadriculados e etc., no Museu das Reduções foi possível
observar na perfeição dos monumentos reduzidos pela escala de (1:25).”
“No ponto de vista matemático a igreja São Francisco de Assis possui diversas
figuras geométricas. Na Pampulha observamos as curvas utilizadas nas
construções de Oscar Niemeyer e o cubismo realizado nas pinturas nas obras
Candido Portinari.”
“A partir das medições dos comprimentos, larguras, das janelas e das portas
das fachadas dos monumentos, podemos estabelecer relações de
proporcionalidade e escala.”
Quando perguntamos sobre o que esse projeto representou para eles, pudemos perceber que,
os alunos passaram a “enxergar” a matemática de modo diferente, contextualizada. Apreendendo o
significado dos assuntos enfocados, a motivação e o interesse para o estudo tornaram-se evidentes
como bem demonstraram algumas opiniões que transcrevemos a seguir:
“Este trabalho nos ajudou a relacionar a matemática com o dia-a-dia, e nos
mostrou que a matemática esta relacionada com várias profissões. Também
conhecemos mais sobre a história dos monumentos presentes em Ouro Preto
e Belo Horizonte.”
“Este trabalho nos dá uma nova visão sobre a matemática, achamos que a
partir desse passeio iremos observar mais as igrejas, os museus..., tudo, pois a
matemática esta presente em nosso cotidiano.”
“Esse projeto esta representando diversas coisas, uma delas é poder observar
a matemática de outro modo, de que a proporcionalidade é muito importante.
Com os monumentos reduzidos foi possível detectar detalhes praticamente
“invisíveis” no tamanho real do monumento”.
“Este trabalho representa para nós que a maravilhosa matemática, esta
presente em todos os lugares e pode ser bem mais interessante saindo da
teoria. Também, foi interessante observar a arquitetura de Niemayer e a arte
de Portinari. Sobre o museu das Reduções, é interessante observar, como
foram feitas as reduções, tão perfeitas com tão pouco recurso da época”.
“Para nós, este projeto representou mais um momento de aprendizado,
mostrando que as formas geométricas estão presentes em todos os lugares,
mesmo sem percebermos.”
Na sequência das atividades, tomando as noções sobre proporcionalidade como ponto de
ancoragem, o teorema de Tales foi desenvolvido com apoio do livro didático. Na verificação da
aprendizagem, os alunos conseguiram aplicar o Teorema tanto em questões similares às do livro como
também naquelas elaboradas em contextos outros, não específicos da matemática escolar. Um exemplo
de tal ocorrência foi evidenciado numa das atividades do GA5. Tomando como referência a foto da
Igreja da Pampulha e algumas medidas coletadas pelos alunos no local, a atividade mostrava, além da
foto, um desenho esquemático da fachada da Igreja (elaborado pelo professor) e pedia a determinação
da sua altura, como se segue:
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A figura anterior é uma representação de alguns elementos
da fachada da Igreja da Pampulha. Tendo essa figura como
base e considerando que:
a) a frente da igreja mede 15,64 m ( isto é: BF = 15,64 m)
b) a largura de cada retângulo das esquadrias da frente da
igreja é 2,18 m (isto é CD =2,18 m)
c) a altura de cada retângulo das esquadrias da frente da
igreja é 2,88 m (isto é EH = 2,88 m)
d) BG = 3,8 m
e) GI = 9,16 m
Estime a altura da igreja

Figura 1: Grupo de Atividades GA5

Como objetivos específicos relativos ao tema a atividade propunha ao aluno: (a) reconhecer que
o Teorema de Tales poderia ser aplicado à situação proposta e compreendê-lo aplicado aos triângulos;
(b) resolver situações matemáticas vivenciadas na prática, em que o contexto exija a elaboração de
esquemas, através dos quais seja possível imaginar e traçar componentes outros, não visualizados na
realidade, necessários à utilização do Teorema de Tales aplicado aos triângulos. Outros objetivos
pretendidos: (a) Incentivar o trabalho colaborativo e a troca de conhecimentos; (b) ir além do livro texto
e trazer para discussão em sala de aula as situações vivenciadas extraclasse.
Na sua elaboração, entendemos que a atividade seria um desafio para os alunos em se
tratando de um conteúdo ainda não sistematizado teoricamente. Por outro lado, como uma
consequência do Teorema de Tales, poderia nos dar indicações sobre a aprendizagem ter ocorrido de
forma significativa ou não. Observando a realização da atividade em sala de aula, constatamos que os
alunos não tiveram dificuldades em resolver o que se pedia. Isso ficou evidente pelos diálogos dos
participantes dos grupos e pelas estratégias por eles utilizadas. Com facilidade identificaram que o
Teorema de Tales poderia ser aplicado com o traçado de retas auxiliares, paralelas e transversais, além
das já traçadas no esquema. A resolução de um dos grupos de alunos, apresentada a seguir, ilustra as
retas traçadas e a aplicação do Teorema de Tales no triângulo de vértices B, I, E.

Figura 2: Resolução apresentada por um grupo de alunos para GA5
Observamos uma participação mais efetiva e empenho dos alunos na busca da solução do
problema. Assim também, o fato dos alunos terem conseguido resolver a questão sem que os aspectos
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teóricos e sistemáticos do conteúdo fossem previamente estudados, nos revelou um indício da
aprendizagem significativa do conceito. Os alunos foram capazes de externar com naturalidade, em
linguagem própria, como o conceito matemático se mostrava e se aplicava na situação expressa pela
atividade.
Além de significativa, entendemos que a aprendizagem foi também crítica. Utilizar o
conhecimento matemático para analisar situações de seu entorno real, propor questões e encontrar
soluções, propiciou aos participantes momentos de um olhar mais focado e crítico de sua realidade. As
atividades permitiram, também, ao educando conhecer e valorizar sua própria história através de
conhecer a história de sua comunidade, de seus elementos culturais e sociais.
Julgamos que o conjunto de atividades propostas contemplou, em maior ou menor escala, os
princípios facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica, propostos por Moreira (2010). Em linhas
amplas e gerais, destacamos alguns momentos do desenvolvimento da pesquisa, nos quais alguns dos
princípios facilitadores se revelaram com maior ênfase.
Atendendo ao princípio do conhecimento prévio (P1), tivemos a preocupação de resgatar e
ressignificar o conceito de proporcionalidade, identificado por nós como o conhecimento prévio
necessário ao aprendizado de conceitos posteriores programados para o semestre letivo. O princípio da
interação social e do questionamento (P2) foi atendido através de inúmeras atividades realizadas
coletivamente e, particularmente, quando o professor estimulou os alunos a formularem perguntas,
expondo suas dúvidas e o querer saber mais e a tomarem iniciativas em propor soluções através de
narrativas próprias. O princípio da não centralidade do livro texto (P3), se manifestou na variedade de
materiais elaborados e utilizados como elementos didáticos, com base em uma proposta referenciada
na cidade histórica de Ouro Preto e vizinhanças. As visitas aos locais históricos e o trabalho decorrente,
estimulou um olhar matemático sobre os monumentos dando oportunidade aos alunos de perceberem
e representarem seu entorno vivencial sob novas perspectivas atendendo ao princípio do aprendiz como
perceptor/representador (P4) de sua realidade e ao princípio do conhecimento como linguagem (P5) já
que esta se destacava nas várias tentativas dos alunos de manifestarem os momentos presenciados nas
visitas. A partir de suas percepções e estimulados a refletir sobre elas, num trabalho colaborativo, os
alunos construíram significados para conteúdos matemáticos e demonstraram isso em diferentes
momentos através de seus questionamentos, relatos, manifestações em sala de aula e avaliações,
atendendo, em conjunto, aos princípios da consciência semântica (P6), da aprendizagem pelo erro (P7),
da desaprendizagem (P8), e da incerteza do conhecimento (P9). O princípio da não utilização do quadrode-giz (P10) foi atendido no desenvolvimento das atividades através das várias estratégias utilizadas,
como já descrito, além do uso do quadro. Em conjunto, consideramos que os procedimentos adotados
atenderam ao princípio do abandono da narrativa (P11), com a percepção de que muitos dos conceitos
matemáticos estudados emergiram das narrativas dos próprios alunos elaboradas em seus grupos de
trabalho e, posteriormente, discutidas com todos os demais grupos sob a orientação do professor.
Alguns princípios para a facilitação da Aprendizagem Significativa Crítica que julgamos
atendidos e foram constatados (P1, P2, P3, P9, P10), manifestaram-se no curto período de tempo (um
semestre) da pesquisa. Os demais, segundo nossa interpretação com base na experiência realizada,
exigiriam um tempo mais prolongado com os estudantes, novas abordagens e estratégias. O que
apresentamos a respeito desses princípios foram apenas alguns indícios da possibilidade de
atendimento aos mesmos.

CONCLUSÃO
Em conclusão a essa breve exposição, acrescentamos que a pesquisa realizada nos mostrou
que, por diferentes estratégias e abordagens, é possível construir ambientes favoráveis à aprendizagem
significativa crítica nas aulas de Matemática, em contextos de cursos regulares. Temos em mente que,
no curto espaço de tempo de duração da pesquisa, não nos foi possível levantar dados que propiciassem
uma leitura com maior embasamento científico do atendimento e/ou manifestação de alguns dos
princípios facilitadores concebidos por Moreira. Assim, julgamos que novas pesquisas fazem-se
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necessárias sobre a temática ampla da Aprendizagem Significativa. Novos questionamentos e novas
respostas deverão iluminar, certamente, os caminhos para um fazer pedagógico nas aulas de
Matemática no qual o entorno vivencial do aluno se faça presente nas discussões em sala de aula e
desperte o interesse e a motivação para o aprendizado significativo e crítico do conhecimento
matemático.
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RESUMO
Pensar em aprendizagem significativa é assumir que aprender possui um caráter dinâmico que exige
ações de ensino direcionadas para que os alunos aprofundem e ampliem os significados elaborados
mediante suas participações nas atividades de ensino e de aprendizagem na disciplina escolar Biologia.
O trabalho procurou promover a aprendizagem significativa com o intuito de evitar a aprendizagem
mecânica ou memorização, tendo como recurso de ensino e de aprendizagem os mapas conceituais. O
objetivo foi verificar como os alunos organizavam seus conhecimentos de Biologia em um mapa
conceitual, estabelecendo entre eles relações significativas entre os conceitos na forma de proposições.
Foram sujeitos da pesquisa alunos da segunda série do Ensino Médio, da Escola de Aplicação da
Universidade Federal do Pará. Os grupos construíram dois mapas conceituais, comparados ao final das
atividades desenvolvidas. A comparação entre os mapas construídos revelou que houve mudanças
significativas ao longo do processo de ensino e de aprendizagem, em que a maioria dos alunos ou dos
grupos envolvidos conseguiu estabelecer relações entre o assunto estudado no início do bimestre, com
o assunto desenvolvido posteriormente, o que ratifica a eficácia desses recursos pedagógicos no
processo da aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Mapas conceituais. Ensino e aprendizagem.

ABSTRACT
Meaningful learning assumes that learning has a dynamic characteristic that requires actions aimed at
teaching students to fortify and expand the knowledge developed through their participation in Biology
teaching and learning activities biology. This study has sought to promote meaningful learning in order
to avoid mechanical learning and memorization, utilizing concept maps as a teaching resource. The
objective was to determine how students organize their biology knowledge employing concept map,
which includes establishing meaningful relationships between concepts in the form of propositions.
Research subjects were high school second graders at Escola de Aplicação da Universidade Federal do
Pará. The groups built two concept maps, which were compared by the end of activities. The
comparison between the maps demonstrated that significant changes in the process of teaching and
learning, in which most students or groups involved managed to establish relations between the subject
studied at the beginning of the quarter with the subject subsequently developed, which confirms the
concept maps effectiveness as resources in the process of meaningful learning.
Keywords: Meaningful learning. Concept maps. Teaching and learning.

INTRODUÇÃO
O processo de ensino e aprendizagem das disciplinas Ciências e Biologia ainda é visto com
dificuldade pelos educandos. Dificilmente eles conseguem relacionar assuntos desenvolvidos
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recentemente a assuntos estudados anteriormente, a fatos de seus cotidianos ou a assuntos de outras
disciplinas. Para eles, os conhecimentos estudados estão dissociados inteiramente de outros
conhecimentos, bem como os consideram desfocados da realidade em que vivem e assim, não há
necessidade de seu aprendizado. Não compreendem que muitos conceitos desenvolvidos em certos
assuntos de disciplinas diferentes ou da mesma disciplina estão diretamente relacionados ou
conectados entre si.
É difícil estabelecer vínculos do conteúdo biológico com o cotidiano do estudante e assim,
auxiliá-lo na resolução dos inúmeros problemas sociais que aí residem. As Orientações Curriculares
Para O Ensino Médio (2008) consideram que, embora a Biologia faça parte do dia-a-dia da população, o
ensino dessa disciplina encontra-se tão distanciado da realidade que não permite à população perceber
o vínculo existente entre o que se estuda nela e o cotidiano.
Percebo ainda, que o ensino que ministro é recebido pelos estudantes na forma de
memorização, sem significado para si, a não ser “tirar boas notas nas provas”, mesmo com a realização
de atividades que procuram evitar a memorização dos conteúdos. Essa postura discente, motivada
somente pelo interesse em “tirar boas notas nas provas” e no cumprimento do conteúdo para os
exames seletivos dos cursos de nível superior, sugere que é dessa forma, que se confere qualidade ao
ensino e à aprendizagem. Para muitas escolas de Ensino Médio, no Brasil, um estudo de “qualidade” é o
que assegura maior índice de aprovação nos exames vestibulares.
Assim, na perspectiva de promover ensino e aprendizagem significativos para evitar que o
estudante se preocupasse apenas em adquirir “nota” suficiente para promovê-lo à série seguinte e
procurar desenvolver o raciocínio crítico dos alunos, ou seja, promover uma efetiva aprendizagem
significativa, decidi desenvolver uma metodologia não convencional com o intuito de evitar que os
alunos memorizassem os conceitos, próprios da disciplina Biologia e que eles fossem capazes de
construir os seus próprios, almejando, de fato, que a aprendizagem se tornasse significativa para eles,
bem como instigá-los a fazer conexões dos conceitos biológicos, vistos em assuntos estudados
anteriormente com aqueles estudados no momento atual e também relacioná-los a fatos de seus
cotidianos.
Para desenvolver esse processo de aprendizagem usei como recurso de ensino e de
aprendizagem os mapas conceituais, com o objetivo verificar como os alunos organizam seus
conhecimentos de Biologia em um mapa conceitual, estabelecendo entre eles relações significativas
entre os conceitos na forma de proposições.

REFERENCIAL TEÓRICO
Ao trabalhar os mapas conceituais, nos conceitos envolvidos em Biologia, utilizo como
referencial teórico autores que tenham proposições que levem em conta o aluno como sujeito ativo no
processo ensino e aprendizagem, e não como sujeito receptivo, passivo. Dentre esses destaco:
Joseph Novak, pesquisador estadunidense, desenvolveu na década de 1970, os mapas
conceituais. Ele considera os mapas conceituais instrumentos educacionais que se caracterizam como
subsídios aos educandos e aos educadores nos significados dos processos de ensino e aprendizagem. O
estudo por mapas conceituais permite ao estudante explicitar a forma de como constrói a sua
aprendizagem, como também lhe propicia reorganizar e reelaborar o próprio conhecimento. A forma
como configura o mapa significa como repensou os significados e, eventualmente, modifica-os. Os
mapas ainda oportunizam ao professor acompanhar o movimento de interação do conhecimento prévio
e o adquirido pelo estudante, ao longo de sua aprendizagem. Por apresentar um aspecto dinâmico,
convida o estudante a pensar e amadurecer conceitos e, por isso, permite que as relações sejam revistas
facilmente.
David Ausubel, por considerar como premissa, que a aprendizagem é dita significativa quando
as informações recebidas pelos alunos são acompanhadas de significados, por meio de ancoragem que o
próprio mecanismo cognitivo processa, e essa significância passa pelo campo das idéias, conceitos e
proposições já existentes nos alunos, os conhecimentos prévios. Para Ausubel, a estrutura cognitiva é
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referente ao conjunto de idéias e suas propriedades organizacionais armazenadas no cérebro do
indivíduo. Isso implica a existência prévia dos conceitos subsunçores, das idéias anteriores do estudante
para que uma ancoragem possa ser realizada, quer dizer, as idéias que o aluno já tem, sem imposição,
possam interagir com idéias novas, o conhecimento novo, para incluí-los na sua estrutura cognitiva e
assim, o aluno aprende o que tem significação para ele.
Para Marco Antônio Moreira, os conceitos organizados e estruturados hierarquicamente
constituem um sistema de informações de uma disciplina. Esses conceitos estruturais podem ser
identificados e ensinados ao estudante, constituindo para ele um sistema de processamento de
informações, um verdadeiro mapa intelectual que pode ser usado para analisar o domínio particular da
disciplina e nela resolver problemas. Ou seja, os mapas conceituais podem seguir um modelo
hierárquico em que conceitos mais inclusivos são introduzidos em primeiro lugar e posteriormente é
progressivamente diferenciado, em termos de detalhe e especificidade.

O PERCURSO METODOLÓGICO
Neste estudo, assumi como método a pesquisa qualitativa, por considerar a pluralidade e a
diversidade do conhecimento que o aluno traz consigo. Conhecimento oriundo do próprio “senso
comum”: seus hábitos, costumes, valores e culturas... Enfim, para considerar seus saberes cotidianos e
para que possa ser expresso o conhecimento de cunho científico que o aluno possa construir. AlvesMazzotti e Gewandsznajder (1998) afirmam que as investigações qualitativas, por sua diversidade e
flexibilidade, são aplicáveis a uma ampla gama de casos, uma vez que a realidade é múltipla e
socialmente construída.
Para este artigo foram selecionadas três situações sobre o emprego dos mapas conceituais,
fundamentados na teoria da aprendizagem significativa, no ensino da Biologia, com alunos matriculados
na segunda série do Ensino Médio da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Os mapas
elaborados foram: i) sobre a ilha de Cotijuba; ii) sobre os assuntos “Origem da Vida e do Universo” e
“Teorias evolutivas” e iii) para identificar conceitos do cotidiano relacionados aos conceitos biológicos.
Nas três situações, os alunos trabalharam individualmente ou organizados em grupos de quatro
componentes. Nos textos utilizados como suporte teórico, constava a orientação para a construção dos
mapas conceituais, ressalto que antes de iniciarmos a atividade exercitei com eles como se construía
esse mapa.
Na primeira situação, ao observar as dificuldades que os estudantes apresentavam em
estabelecer interação entre o conhecimento científico e o cotidiano, por falta de subsunçores aos quais
a nova informação pode ser relacionada, solicitei inicialmente, que eles elaborassem um texto sobre a
ilha de Cotijuba, uma vez que ainda não a conheciam. Essa produção constituiu os organizadores prévios
sugeridos por Ausubel. Depois disso, utilizei como recurso uma atividade de campo: os alunos visitaram
a ilha de Cotijuba. Lá tiveram a incumbência de fotografarem, filmarem e anotarem tudo o que lhes era
considerado relevante para o estudo, como: os aspectos econômicos, sociais, ambientais, ecológicos,
dentre outros.
A segunda situação foi realizada com os assuntos de Biologia “Origem do Universo e da Vida” e
“Teorias Evolutivas”. Solicitei aos grupos de alunos que construíssem um mapa conceitual no início do
desenvolvimento desses assuntos. Para isso, distribui um texto de uma lauda sobre os temas “Origem
do Universo e da Vida”, em que constava a orientação para a construção dos mapas conceituais, porém
antes já haviam exercitado como se construía um mapa conceitual. O segundo mapa foi construído após
todo o desenvolvimento das atividades realizadas ao longo do bimestre. Para tanto, distribui às equipes
uma folha com as algumas orientações, dentre elas: selecionar conceitos relevantes sobre esses
assuntos; colocar as frases de ligação entre os conceitos (pode ser um verbo); construir ligações
cruzadas, quando possível; considerar a visita ao Planetário e a exibição do filme “Evolução”.
Na terceira situação, a matéria de ensino foi referente aos conceitos genéticos. Inicialmente os
grupos, em número de dezesseis, construíram o mapa conceitual (prévio) para indicarem que
características de seu cotidiano eles consideravam relacionadas à Genética. A finalidade era fazê-los
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compreender que muitas coisas que eles nunca observaram ou mesmo desconheciam têm a ver com a
Biologia. Cada grupo selecionaria um dos temas escolhido e aprofundaria a pesquisa; por último
construiriam outro mapa conceitual para apresentar em sala de aula e após reorganização desse mapa,
apresentá-lo na Mostra Cientifica e Cultural da Escola de Aplicação. Somente oito equipes participaram
da análise e interpretação dos mapas.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Para interpretar os mapas conceituais, nas três situações, fundamentei-me em Novak e Gowin
(1984), que sugerem que se faça uma comparação entre os mapas construídos pelos estudantes. Assim,
foram comparados os mapas iniciais com os mapas finais. Nessa interpretação empreguei os critérios de
forma integrada, não como categorias, isto é, de forma isolada e sequenciada. Informo que mesmo
como parte do ensino e da aprendizagem, a avaliação dos mapas não foi etapa da pesquisa. Utilizei os
mapas como recurso de ensino e de aprendizagem, em vez de técnica ou instrumento de avaliação
sumativa. Portanto, para averiguar se o ensino por meio dos mapas conceituais promoveu nos sujeitos
envolvidos a aprendizagem significativa, em vez da aprendizagem memorística ou mecânica, procedi à
comparação deles.
Na primeira situação, com o objetivo dos alunos fazerem conexão entre os conteúdos
científicos/ecológicos estudados em sala e o que foi visto na Ilha de Cotijuba, dentre os critérios
estabelecidos por Novak e Gowin, selecionei para minha análise: proposições (relação de significado
entre dois ou mais termos conceituais, indicada pela linha que os une e pela(s) palavras de ligação
correspondente); hierarquia (dada pelos conceitos mais inclusivos que abrangem os mais específicos e
ocupam os lugares superiores do mapa); exemplos (acontecimentos ou objetos concretos que sejam
válidos para os termos conceituais). Informo que os sujeitos foram enumerados, neste trabalho, com os
números de 1 a 8 para identificá-los.
Na segunda situação, para verificar como os alunos organizaram seus conhecimentos de Biologia
em um mapa conceitual, estabelecendo entre eles relações significativas entre os conceitos na forma de
proposições, considerei para interpretar o primeiro mapa: proposições (válidas e parcialmente válidas);
elementos de ligação e ligações cruzadas ou transversais. Para o segundo mapa, estabeleci como
critérios: integração de conceitos sobre Teorias Evolutivas aos conceitos referentes a Origem do
Universo; proposições (validas e parcialmente válidas); ligações cruzadas; conceitos referentes a visita
ao Planetário e ao filme “Evolução”.
As proposições válidas constituem relações significativas entre os conceitos e as parcialmente
válidas são as errôneas quanto à formulação das frases e quanto à hierarquização dos conceitos. As
ligações cruzadas ou transversais são ligações significativas entre níveis de significação distintos.
Informo que os grupos foram enumerados com os números de 1 a 13.
Na terceira situação, a intenção foi identificar o conhecimento científico/biológico contido no
conhecimento popular. O primeiro mapa tinha o objetivo de verificar se os alunos identificaram
características do dia a dia relacionadas à genética. Os critérios considerados para a análise foram:
características populares; proposições (válidas e parcialmente válidas); ligações cruzadas. No segundo
mapa, o objetivo foi verificar a integração das características aos conhecimentos biológicos. Os critérios
considerados para análise foram: integração dos conceitos populares com os conceitos biológicos;
proposições (válidas e parcialmente válidas) e ligações cruzadas. Os grupos foram enumerados com os
números de 1 a 8.

ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS NA PRIMEIRA SITUAÇÃO
No mapa inicial sobre a ilha de Cotijuba, todas as elaborações abordaram os aspectos
geográficos, econômicos e históricos sobre a referida Ilha. Nenhum dos sujeitos fez referência ao
aspecto biológico ou ecológico da ilha. Veja os exemplos a seguir (Figura 1):
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Figura 1 – Mapas iniciais abordando aspectos geográficos e culturais

Dois mapas apresentaram proposições não válidas ou equivocadas em sua construção, como
por exemplo: “confluência da baia do Marajó com baia do Guajará é considerado ponto histórico” ou
“produtos derivados da região facilidade de cultivo de culturas diversificadas da ilha de Cotijuba”.
Observe a Figura 2. Os demais apresentaram nos mapas todas as proposições corretas. Porém, só um
apresentou exemplos, veja Figura 3.
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Figura 2 – Mapa com proposições equivocadas

Figura 3 – Mapa com exemplos

Quanto à hierarquização dos conceitos, todos iniciaram com o conceito mais abrangente, que
foi “Ilha de Cotijuba”. Nenhum dos sujeitos apresentou conceitos menos inclusivos antes dos conceitos
mais gerais. Embora o mapa inicial tenha sido construído com base no texto elaborado pelos
estudantes, o fato de terem surgido proposições errôneas ou equivocadas, significa que o sujeito ao
construir o mapa e assim representar os conceitos ou idéias que tem, por meio das proposições, as
representou da forma como concebeu a aprendizagem.
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Os mapas finais revelaram diferenças acentuadas entre as proposições com a dos mapas iniciais.
Dos oito mapas, seis apresentaram todas as proposições validas. Dois dos sujeitos apresentaram
proposições equivocadas. Nesses mapas identifiquei: (1) o acréscimo de conceitos novos, significativos,
sobre Ecossistema, por exemplo: cadeia alimentar, manguezal, interações interespecífica e
intraespecífica, sucessão primária, secundária e terciária, bioma, relações ecológicas e (2) o
estabelecimento de relações entre os termos científicos e os termos regionais ou do cotidiano, como,
por exemplo, os apresentados no mapa da Figura 4.

Figura 4- Mapa final com novas relações conceituais
Neste sentido, como assinalam Novak e Gowin (1988, p. 125), os mapas conceituais se
constituíram em um método para mostrar tanto ao aluno quanto ao professor, que aconteceu uma
autêntica reorganização cognitiva.
Todos os sujeitos expressaram novos conceitos apreendidos nos conteúdos estudados em sala
de aula e conseguiram estabelecer relações dos conceitos científicos com os conceitos do cotidiano em
maior ou menor escala. Esse fato evidencia que eles reorganizaram a sua estrutura conceitual ao
adquirir novas informações. Estabeleceram outras relações significativas entre os conceitos e novas
relações proposicionais que não foram observadas no primeiro mapa elaborado por eles. Segundo o
princípio ausubeliano de aprendizagem, estabeleceram relações válidas entre os conceitos biológicos e
os conceitos do cotidiano regional.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS NA SEGUNDA SITUAÇÃO
No primeiro mapa, considerando os critérios mencionados, dos treze mapas iniciais analisados,
quatro deles apresentaram proposições parcialmente válidas, por exemplo: “gás carbônico e amônia
originaram planetas” ou “nove planetas exemplo metano e Terra”.
Os demais mapas apresentaram todas as proposições corretas. Veja, por exemplo, a Figura 5.
Quanto à ausência de elementos de ligação apenas um mapa foi construído sem indicar todos os elos de
ligação. E quanto à presença de ligações cruzadas somente três mapas apresentaram essas ligações.
Observe um deles na Figura 6:
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Figura 5- Mapa com proposições todas válidas

Figura 6- Mapa com ligações transversais
Segundo Tavares (2007), a reconciliação integrativa ocorre quando um conceito de um nível de
significação é relacionado a outro conceito de outro nível do mapa, propiciando uma reconciliação, uma
conexão entre conceitos que não era claramente perceptível. Nesse sentido, a interpretação dos mapas
dos demais sujeitos mostra que não houve a reconciliação integrativa de conceitos. Portanto, o fato de
terem sido construídos três mapas com ligações cruzadas ou transversais permitiu-me compreender a
dificuldade que os sujeitos encontraram para estabelecer essas relações. Novak e Gowin (1984) afirmam
que o não-estabelecimento desse tipo de ligação não é um mecanismo fácil. Aconteceu porque aqueles
estudantes não tiveram alguma experiência com mapas conceituais ou qualquer outra metodologia
fundamentada na teoria da aprendizagem significativa.
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A qualidade dos mapas finais foi superior aos mapas iniciais. Oito conseguiram estabelecer
relações dos conceitos sobre Origem do Universo e da Vida com conceitos das teorias Evolutivas em
maior ou menor escala. Um deles conseguiu registrar em seu mapa, de forma mais explícita e concreta,
conexões entre os conceitos iniciais do assunto estudado e novos conceitos apreendidos nos conteúdos
estudados posteriormente. Veja a Figura 7 a seguir:

Figura 7- Mapa com conexões explícitas entre os conceitos iniciais e os novos conceitos
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Neste sentido, como assinalam Novak e Gowin (1988, p. 125), os mapas conceituais se
constituíram em um método para mostrar tanto ao aluno quanto ao professor, que aconteceu uma
autêntica reorganização cognitiva. Esse fato evidencia que o grupo reorganizou a sua estrutura
conceitual ao adquirir novas informações. Estabeleceu outras relações significativas entre os conceitos e
novas relações proposicionais que não foram observadas no primeiro mapa elaborado pelo mesmo
grupo.
Sobre os demais critérios de análise, sete mapas apresentaram todas as proposições validas e
seis apresentaram proposições parcialmente válidas; três mapas não apresentaram conceitos ou
proposições sobre as Teorias Evolutivas e o filme “Evolução” e não fizeram referencia sobre a visita ao
“Planetário”; oito mapas apresentaram as ligações transversais; três mapas fizeram referencia ao filme
“Evolução” e um mapa fez referência à visita ao Planetário.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS NA TERCEIRA SITUAÇÃO
O primeiro mapa cujo objetivo foi verificar se os alunos identificariam características do dia a dia
relacionadas à genética, considerando os critérios mencionados, dos oito mapas iniciais analisados, seis
mapas apresentaram características do cotidiano, dentre estas destaco: “cor da pele”, “cor do cabelo”,
“altura”, “vitiligo”. Ver figura 8. Um mapa apresentou dito popular e o outro registrou somente os
conceitos científicos já estudados em sala de aula.

Figura 8-Mapa com características extraídas do cotidiano
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Sobre a construção das preposições, dois mapas apresentaram todas as proposições válidas. Veja, por
exemplo, a Figura 9:

Figura 9- Mapa com todas as proposições válidas

Os demais mapas apresentaram proposições válidas e proposições parcialmente válidas em
maior ou menor escala. Quanto às ligações transversais, quatro mapas apresentaram e quatro não
apresentaram.
Pelo fato de seis mapas iniciais apresentarem conceitos populares significa que os estudantes
apresentavam em sua estrutura cognitiva os subsunçores (conhecimentos prévios) já elaborados ao
longo de suas ainda breves vidas. Como afirma Moreira (2006, p.15), o “subsunçor” é um conceito, uma
idéia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova
informação.
No segundo mapa, a qualidade também foi superior. Os estudantes colocaram de forma mais
explícita um maior número de conceitos populares, de proposições válidas e de ligações transversais.
Em suma, na apreciação dos mapas finais, identifiquei: que sete deles registraram a integração dos
conceitos populares aos conceitos biológicos com aprofundamento do assunto. Veja por exemplo a
Figura 10:

Figura 10- Mapa com integração dos conceitos populares aos biológicos
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Sobre os demais critérios, quatro mapas apresentaram todas as proposições válidas, quatro
apresentaram proposições parcialmente válidas e seis mapas registraram as ligações transversais. Nesse
sentido, a recombinação dos elementos é o que Ausubel (1980), Novak e Gowin (1984), Tavares (2007),
denominaram de reconciliações integrativas, consideradas os melhores indicadores da ocorrência da
aprendizagem significativa.
Para Pereira (2008), a integração dos conceitos populares aos biológicos, evidente nos mapas
finais, é expressão do incremento do nível de complexidade e de integração entre esses conceitos e do
aumento das ligações transversais. No caso dos oito grupos, sete estabeleceram de forma mais
significativa ou de forma menos explícita esse tipo de relação. Interligaram os conceitos do
conhecimento popular aos conceitos do conteúdo programático. Esse processo levou os estudantes, aos
poucos, a descobrirem novas dimensões do conceito científico e, assim, o conteúdo desenvolvido
começou a ter sentido, tornando-se significativo para eles.

CONCLUSÃO
Considerando que os mapas conceituais revelam a forma como os estudantes deram significado
ao conhecimento apreendido sobre os temas desenvolvidos, na disciplina Biologia, reitero que a idéia
principal do uso de mapas nos processos de aprendizagem é a de acompanhar o estudante em relação
ao que ele já sabe, a partir das construções conceituais que ele consegue criar. Os mapas conceituais
possibilitaram averiguar como esses estudantes estruturaram, hierarquizaram, diferenciaram,
relacionaram, discriminaram e integraram os conceitos do conteúdo estudado e observado. Ajudou-os a
reinterpretar conhecimentos prévios, dando-lhes oportunidade de crescimento individual e coletivo,
expressando, assim, a aprendizagem significativa.
Para os estudantes, sujeitos desta pesquisa, houve acréscimo em relação aos conceitos
apreendidos. Houve interação – pela ação cognitiva dos estudantes – entre os conceitos prévios e os
conceitos biológicos. Ao inter-relacionarem os conceitos, (re)elaboraram os conhecimentos iniciais que
tinham acerca do tema. Isso porque, no processo, foi produzida uma modificação tanto na nova
informação como no aspecto especificamente relevante da estrutura cognitiva dos estudantes, com a
qual a nova informação estabelece relação.
Como os mapas conceituais são recursos esquemáticos para representar um conjunto de
significados conceituais incluídos em uma estrutura de proposições, eles possibilitaram, sobremaneira,
aos estudantes, construírem uma base de conhecimento próprio, pois foram importantes na
organização do pensamento, na estrutura do trabalho e na organização conceitual expressa nesses
mapas, facilitando assim, a compreensão do que foi estudado em sala de aula.
A comparação entre os mapas construídos revelou que houve mudanças significativas ao longo
do processo de ensino e de aprendizagem, em que a maioria dos alunos ou dos grupos envolvidos
conseguiu estabelecer relações entre o assunto estudado no início do bimestre, com o assunto
desenvolvido posteriormente, o que ratifica a eficácia desses recursos pedagógicos no processo da
aprendizagem significativa.
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RESUMO
Na Educação Matemática, o interesse pelas frações continua motivando muitos estudos o que, de certa
forma, indica sua importância, neste trabalho cujo foco envolve cinco diferentes significados de fração.
As teorias da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2002) e Campos Conceituais (VERGNAUD, 1990)
serviram de aporte para elaboração de materiais didáticos do tipo texto de apoio. A metodologia
adotada situa-se no âmbito qualitativo, onde, após uma intervenção em três turmas da 8 a série do
Ensino Fundamental, procura-se interpretar como estão as concepções dos alunos sobre esses
significados de fração. Os resultados percentuais antes da intervenção, indicam que o significado
quociente se sobressai dos demais, mas, após isso ocorreu um equilíbrio entre os cinco significados,
ainda percentualmente, há evolução na soma deles, tanto observados individualmente, como por turma
o que alude à potencialidade do texto usado.
Palavras-chave: significados de fração, conceitualização, aprendizagem significativa.

ABSTRACT
In the Mathematics Education the interest about the common fractions continues motivating many
studies somehow indicates its importance, so the focus of this study involves five different meanings of
fraction. The theories of Meaningful Learning (AUSUBEL, 2002) and the Conceptual Fields (VERGNAUD,
1990) served as an aid for the courseware elaboration of the type text support. The adopted
methodology is located in a qualitative sphere, whereupon after interference in three groups of eighthgrade elementary school seeks to interpret how the student’s conceptions about these meanings
fraction are. The percentage results before the interference indicate that the quotient meaning stands
out from the others, however after this situation occurred an equilibrium between the five meanings,
although in percentage terms, there is evolution in the sum of such meanings observed both individually
and by class which refers to the text used potentially.
Keywords: meaning of fractions, conceptualization, meaningful learning.
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INTRODUÇÃO
A matemática, para muitos, continua considerada como uma “ciência” infalível e exata, além
disso, acreditam que lidar com ela não está ao alcance de todos, trata-se de um privilégio para alguns
intelectuais. No entanto, como outras áreas de conhecimento, a matemática tem sofrido várias
transformações, rompendo com tais considerações e crenças, por exemplo, no caso da geometria,
historicamente, a partir da geometria clássica, pode se constatar o surgimento de novos paradigmas no
sentido Kuhniano (2003), como a Geometria de Nicolai Ivanovítch Lobachevski (1792-1856).
Lobachevsky natural da cidade de Kazan na Rússia teve como seu principal trabalho
Geometriya concluído em 1823, mas só publicado na integra em 1909. A sua aceitação não foi nada
fácil, inicialmente ao ser apresentada a sociedade de física-matemática em Kazan, entre outros aspectos
por confrontar a tão consagrada geometria euclidiana. Com o reconhecimento da potencialidade da
idealização de Lobachevsky se por um lado houve uma polêmica, envolvendo seu nome e o de Gauss
sobre a descoberta da geometria não-euclidiana, por outro lado foi considerado pelo seu feito como o
Copérnico da geometria.
Reconhecer que o conhecimento matemático experimenta mudanças como outras formas de
conhecimento pode, de algum modo, auxiliar os que se iniciam nesta área a compreenderem que as
ideias sobre os objetos matemáticos também podem evoluir, inclusive, conceitualmente. Tratar as
ideias matemáticas, levando em conta seus aspectos evolutivos e transcendentes podem favorecer a
elaboração de atividades didáticas e viabilizar resultados de aprendizagens frutíferas.
O esforço pedagógico para se alcançar o favorecimento acima remete à valorização de outras
questões de ordem geral como entender que o conhecimento matemático vai além do reconhecimento
e uso de técnicas. E isto exige mudanças epistemológicas nos próprios professores como ressignificar
compreensão, em que compreender certa ideia nas ciências e/ou em matemática após um dado ensino
vai além de repeti-la, dentre outros aspectos, trata-se de conhecer e reconhecer significados, relações,
formas e métodos.
Na intenção de destacar a importância sobre as preocupações presentes na argumentação
anterior, basta observar a relação no âmbito do ensino que aparece nos PCN’s (1997, p. 26):
Para tanto, o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que
forem exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a
comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a
criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do
desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar
desafios.
No momento, cabe trazer os números racionais como objeto matemático de interesse deste
estudo, procurando justificar sua importância na formação básica e relacionar isso com as discussões
apresentadas até aqui, caracterizando não ser uma tarefa fácil, segundo Behr et al (1983, p. 3):
A importância desses conceitos pode ser vista a partir de diferentes
perspectivas: (a) do ponto de vista prático, a habilidade de lidar com esses
conceitos aumenta enormemente a capacidade da criança de compreender e
manejar uma série de situações dentro e fora da escola; (b) de uma perspectiva
psicológica, os números racionais constituem um cenário rico para um contínuo
desenvolvimento intelectual; (c) do ponto de vista da matemática, o
entendimento dos números racionais provê os fundamentos sobre os quais as
operações algébricas elementares podem ser desenvolvidas.
No entanto, lidar com a construção dos racionais devido a sua complexidade matemática não
tem sido tarefa fácil para professores e alunos. Isto pode ser observado nos resultados das avaliações
nacionais como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB, 2001; 2003) e corroborado por
pesquisadores, identificando diversos aspectos que ocasionam tais dificuldades.
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Kieren (1976) traz o debate sobre os racionais apresentarem vários constructos e isto foi
acatado por muitos em seus estudos como Behr et al. (1983) com seus três aspectos, segundo as
perspectivas prática, psicológicas e matemática propriamente dita. Tais idealizações passam a ser
trabalhadas por professores no ensino dos racionais e ganham espaço nos livros didáticos, mas como
lembra Nunes & Bryant (1997) há aspectos inerentes aos propósitos educativos que acabam
comprometendo sua compreensão.
Por sua vez, também há aspectos na própria ideia de fração cuja simples “manipulação” não
garante sua compreensão, isto pode ser encontrado em estudos como em Nunes & Bryant (1997 apud
CAMPOS e MAGINA, 2008, p. 2):
Com as frações as aparências enganam. Às vezes as crianças parecem ter como
compreensão completa das frações e ainda não o tem. Elas usam os temos
fracionais certo; elas falam sobre fração coerentemente; elas resolvem alguns
problemas fracionais; mas diversos aspectos cruciais das frações ainda lhes
escapam. De fato, as aparências podem ser tão enganosas que é possível que
alguns alunos passem pela escola sem dominar as dificuldades das frações sem
que ninguém perceba.
Diante desta breve apresentação, cabe pontuar que este estudo investe na elaboração e no uso
de um texto de apoio, tendo como base as teorias da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2002) e os
Campos Conceituais de Vegnaud (1990), envolvendo os diferentes significados do conceito de fração
conforme pontua Kieren (1988), Nunes et al. (2003).
A intenção educativa é potencializar a aprendizagem significativa de frações dos alunos para
lidarem com atividades que envolvam esta idealização de grande alcance tanto fora como no mundo
acadêmico, investindo nos textos de apoio no, marco dos materiais potencialmente significativos
ausubelianos podem favorecer o êxito formativo acadêmico e de cidadania.

MARCO TEÓRICO
Os Diferentes significados de Fração
Há certo consenso entre os pesquisadores em educação matemática sobre a definição de
número fracionário e sua aprendizagem por parte dos alunos do Ensino Fundamental ser considerada
uma das mais complexas. Isto encontra respaldo nos trabalhos de renomados pesquisadores como
Kieren (1988), Behr et al (1992) e Nunes & Bryant (1997).
Nunes et al. (2003), como outros pesquisadores tratam de uma classificação teórica de fração
segundo a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1990), em que o conjunto de situações referese à classificação teórica de problemas, contemplando significados de Número, Parte-todo, Medida,
Quociente e Operador Multiplicativo. O conjunto de Invariantes remete às propriedades do conceito
como equivalência e ordem, objetos e relações, uma vez que estas podem ser reconhecidas e usadas
pelo aluno para analisar e dominar as situações. Por fim, a condição de representar por meio de signos e
símbolos matemáticos na forma a b , a e b naturais, com b diferente de zero bem como: pictórica,
porcentagem, ou ainda, na forma de número decimal leva no marco da teoria de Vergnaud (op. cit.) ao
que ele chamou de conjunto de representações.
De forma sucinta, far-se-á uma breve apresentação dos cinco significados já citados
anteriormente, mas antes disto há algo importante para este trabalho: trata-se da priorização do ensino
de um destes significados como apresentam Campos e Magina (2008, p. 4):
As situações de parte-todo, que são muito usadas no ensino de fração no
Brasil, resumem-se a dividir área em partes iguais, a nomear fração como o
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número de partes pintadas sobre o número total de partes e a analisar a
equivalência e a ordem da fração por meio da percepção.
O significado de número como algo análogo aos naturais e inteiros não precisam
necessariamente referir-se a quantidades específicas como suas duas formas de representação a
ordinária e a decimal.
O significado parte-todo envolve a ideia de partição de um todo que pode ser tanto contínuo
como discreto. A partição de algo completo em n partes iguais em que cada uma pode ser
representada por 1 n . Neste sentido, para Nunes (2003), parte-todo significa que um todo foi fatiado
em n fatias, cada fatia é codificada como 1 n . Referem-se às várias (x) fatias temos, x n . O inteiro 1 (1
= n n ) é uma característica básica nessa representação.
Kieren (op. cit.) faz considerações importantes proporcionadas pelo contexto das interpretações
do significado de medida, primeiramente auxilia a evidenciar a “soma” de frações a partir da união de
duas ou mais medidas e, em segundo lugar, torna mais fácil a introdução dos números decimais. No
significado de medida, há a noção de comparação associada a subdivisões de uma unidade que foi
dividida em partes iguais e se busca saber quantas dessas partes cabem no que se deseja medir.
O foco do significado de quociente oriundo da divisão entre dois números inteiros e,
simbolicamente, representa a relação entre duas quantidades a e b , caracterizando a operação de
divisão, indicada por a b . A ideia de divisão de uma pizza a ser repartida igualmente entre 5 crianças (
1 5 ) pode ser encontrada em Nunes (2003), caracterizando a situação de quociente com as variáveis o
número de pizzas (numerador) e número de crianças (denominador).
O significado de operador multiplicativo demanda a ideia de transformação, onde há uma ação
em que se fixa um número ou uma quantidade e no decorrer do processo, seu valor é transformando.
Fração como operador multiplicativo a b funciona nas quantidades contínuas viabilizando a redução
ou ampliação dessa quantidade no processo e no caso das quantidades discretas atua como um
multiplicador divisor.
Ideias mais evoluídas que a de racionais como derivação em seu campo conceitual pode
empregá-la, como razão dos acréscimos de Newton (1643-1727), há algo parecido em atividades sem
pretensões educativas formais como dividir uma pizza em partes iguais. Daí, os significados de frações
se aprendidos significativamente dão autonomia aos alunos sobre seu reconhecimento e uso adequado,
isto favorece o crescimento desses alunos e os livra de constatações como a já citada a partir de Campos
e Magina (2008, p. 2): “Com as frações as aparências enganam. ...”.
Aspectos Teóricos de Vergnaud e Ausubel Inerentes a este Estudo
Para dar conta das inquietações levantadas sobre a aquisição de conceitos neste estudo se
adotou, como aporte teórico, a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1993), levando em
consideração que compreender um dado conceito pressupõe reconhecê-lo em diversas situações e em
diferentes contextos.
Na Teoria dos Campos Conceituais (TCC) em termos de propósitos de forma sucinta, Vergnaud
(op. cit.) considera que um campo conceitual envolve um conjunto de situações, cujo domínio
progressivo exige uma variedade de conceitos, de procedimentos e de representações simbólicas em
estreita conexão.
A respeito da elaboração conceitual, tomando em conta o que foi trazido anteriormente, a
construção de um conceito envolve uma terna de conjuntos (S, I, R), Nesta terna, S diz respeito ao
conjunto das situações que tornam o conceito significativo, I representa o conjunto de invariantes
(objetos, propriedades, relações) e R caracteriza o conjunto das representações simbólicas que podem
ser usadas para pontuar e representar os invariantes.
Vergnaud (1993) deixa claro que os conceitos matemáticos traçam seus sentidos, baseados em
uma variedade de situações e que cada situação, normalmente, não pode ser analisada com a ajuda de
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apenas um conceito. Isto porque uma situação, por mais simples que seja, envolve mais que um
conceito e, por outro lado, um conceito não pode ser apoiado na vivência de uma única situação.
Na intenção de reforçar o que foi anunciado no término do parágrafo inicial, cabe trazer
Vergnaud (1993) segundo Merlini (2005), pontuando que os conceitos matemáticos traçam seus
sentidos, baseados em uma variedade de situações e que cada situação, normalmente, não pode ser
analisada com a ajuda de apenas um conceito. Isto porque uma situação, por mais simples que seja,
envolve mais que um conceito e, por outro lado, um conceito não pode ser apoiado na vivência de uma
única situação.
Por sua vez, a aprendizagem conceitual que se tem como pressuposto, neste trabalho, está no
marco da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1982). Num resumo de Ausubel (2002), há
aspectos a se pontuar que são básicos para este estudo sobre sua teoria, inicialmente afirma que a
aprendizagem significativa de novos significados depende tanto da atitude de aprendizagem do aluno,
como da potencialidade do material apresentado serem significativas.
Para isso, observe-se a definição de conceito de Ausubel (2002, p. 26) na qual o define: “...como
objetos, eventos, situações ou propriedades que possuem uns atributos característicos comuns e estão
designados pelo mesmo signo ou símbolo”.
Já sobre organizador prévio ele afirma tratar-se de “... um recurso pedagógico que ajuda a
implementar estes princípios, guardando a distância entre o que o estudante já sabe e o que necessita
saber para que aprenda algo novo de maneira ativa e eficaz” (ibdem., p. 40). E segundo Moreira (2006),
a principal função dos organizadores prévios é servir de ponte entre o que o aprendiz já conhece e o que
ele precisa passar a conhecer, portanto, trata-se de pontes cognitivas.
No momento já se pode apresentar algo que sirva para caracterizar uma ocorrência de
aprendizagem significativa, para tal segundo Moreira (op. cit., p. 136):
A aprendizagem significativa ocorre quando novos conceitos, ideias,
proposições interagem como outros relevantes e inclusivos, claros e disponíveis
na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados e contribuindo para sua
diferenciação, elaboração e estabilidade.
Na direção desta argumentação anterior segundo as relações entre Aususbel e Vergnaud de
interesse a este estudo cabe trazer conforme Moreira (2002) que se a aprendizagem receptiva
ausubeliana alude de algum modo a ilusão pedagógica de Vernaud, como defesa plausível tem-se a
apresentação organizada, clara, rigorosa das teorias formais se potencialmente significativas, e os
alunos possuam conhecimentos prévios disponíveis e predisposição para aprender. Isto de certo modo
em Vergnaud remete ao domínio das situações prévias serem importantes para o domínio de situações
novas, onde na resolução de problemas, especialmente diante de situações novas, não familiares que
requerem grandes mudanças no conhecimento adquirido pode fornecer subsidio para evidencia de
aprendizagem significativa.
Diante do que foi trazido nesta parte deste trabalho, levando em consideração no âmbito da
TCC, particularmente, escolha adequada do conjunto (S, I, R) e no caso da TAS contemplar as
características da natureza substantiva e não arbitrário do material potencialmente significativo na
formulação do material organizado para apoiar o ensino conforme Silva (2009), isto pode favorecer a
aprendizagem significativa do conceito de fração.

METODOLOGIA
A natureza das investigações científicas tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores e
durante o século XX, como destacam André (1998) e Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998), dentre
outros, os debates são grandes, envolvendo, em sua maioria, os enfoques quantitativo e qualitativo que
passam a fazer parte também das investigações em educação.
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Para se ter uma visão panorâmica sobre esses dois enfoques anteriores se pode apreciar o
seguinte recorte feito por Silva (2009) a partir de Sampieri et al. (2003):
O enfoque quantitativo usa a coleta de dados para provar hipóteses com base
na medição numérica e análise estatística para estabelecer padrões de
comportamento. O enfoque qualitativo, por sua vez, utiliza coleta de dados
sem medição numérica para descobrir ou afinar perguntas de investigação e
pode ou não provar hipóteses em seu processo de interpretação.
Na intenção de ampliar a visão sobre estudos qualitativos para situar este trabalho se pode
observar Moreira (2011), pontuando que diante as várias formas de abordagens educacionais
qualitativas, Ericson (1986) prefere o termo interpretativa e alude ao interesse central dessas
abordagens como se apresenta em seguida:
O interesse central da pesquisa na questão dos significados que as pessoas
atribuem a eventos e objetos, em suas ações e interações dentro de um
contexto social e na elucidação e exposição desses significados pelo
pesquisador.
Este estudo foi desenvolvido a partir do trabalho de TCC das Alunas Adrícia Karla Queiroz, Alaíde
Beatriz de Assis e Liliane de Maria Lima Medeiros, no qual se investiu na elaboração de um material
(texto de apoio) para ser usado numa intervenção em três escolas do Ensino Fundamental da Rede
Pública Estadual, localizadas nas cidades de Flores e Serra Talhada no sertão de Pernambuco.
A tal intervenção procura promover um ensino sobre o conceito de fração, explorando cinco
significados diferentes. De início, buscam-se levantar as concepções prévias dos alunos sobre tais
significados e se há possíveis implicações destas ideias na resolução de questões sobre este assunto com
o propósito de auxiliar, de certo modo, a atitude de aprendizagem dos alunos a partir tanto do texto de
apoio em si, como nas ações de ensino a serem realizadas na intervenção.
A organização do texto de apoio para ocorrência de aprendizagem significativa leva em
consideração a necessidade de potencialidade do material para tal como sugere o próprio Ausubel
(2002). A intervenção se consolida com a aplicação de um questionário de avaliação de aprendizagem
para identificar se os propósitos educativos planificados no material foram alcançados com clareza. Não
carece muito esforço além dessas informações neste item sobre as questões metodológicas para se
perceber que este estudo está no marco dos estudos qualitativos e investe na aprendizagem
significativa sobre o conceito de fração.
Apresentação dos Sujeitos
As três Escolas Públicas Estaduais contribuíram com 90 alunos da 8a série do Ensino
Fundamental, sendo 22 da turma A (cidade de Flores), 32 da turma B e 36 da turma C ambas da cidade
de Serra Talhada. Nas turmas A e B, os alunos são do turno da manhã, estão com suas idades dentro da
faixa escolar e, apesar de haver repetentes, em sua maioria, os pais ou os responsáveis procuram
acompanhar seus desempenhos escolares.
Na turma C do turno da tarde, há alunos fora de faixa etária e residem na periferia da cidade.
Além disso, alguns alunos trabalham pela manhã e outros frequentam o PETI (Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil) e seus pais ou responsáveis não fazem um acompanhamento adequado de sua vida
escolar.
Procedimentos Metodológicos da Pesquisa
O desenvolvimento da pesquisa foi feito em três etapas e em todas houve participação de suas
três autoras que, inclusive, são professoras nestas turmas (A, B e C) e sobre os instrumentos utilizados,
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estes foram três: o material usado na intervenção (Texto de apoio), o questionário diagnóstico e o de
avaliação de aprendizagem.
De inicio, embasado nos fundamentos teóricos deste estudo se elaborou o questionário
diagnóstico (instrumento 2) na intenção de levantar as dificuldades de compreensão dos alunos sobre
fração. Em seguida, diante das três turmas, após ser devidamente autorizadas pela diretora das escolas,
aplicou-se o questionário diagnóstico e após explicou-se os propósitos do estudo.
Diante das informações obtidas a partir da análise dos questionários diagnósticos se organizou o
texto de apoio (instrumento 1), procurando enfatizar os significados de fração em condições que
levassem em consideração aspectos de conceitualização conforme Vergnaud (1990) ao menos os que
foram apresentados de forma sucinta na fundamentação teórica deste estudo e de modo análogo se
almeja uma aprendizagem significativa, segundo Ausubel (2002).
A intervenção encerra com a aplicação do questionário de avaliação de aprendizagem
(instrumento 3), procurando caracterizar devidamente cada questão, conforme o reconhecimento dos
devidos significados trabalhados durante o ensino bem como suas implicações para resolver as
situações propostas, essas tais caracterizações servem de base para a análise do questionário de
avaliação de aprendizagem.
Os significados de fração trazidos no embasamento teórico deste estudo a partir de Nunes et al.
(2003) foram devidamente organizados nos questionários Diagnóstico (Instrumento 1) e de Avaliação
de Aprendizagem (Instrumento 2) por questões conforme o seguinte Quadro 1:
Quadro 1: Relação dos Significados nas Questões dos Instrumentos 2 e 3
Questões
Significados
Instrumento 2

Instrumento 3

Número

1

1a e 1b

Parte-Todo

2a; 2b e 2c

2

Medida

3

3a e 3b

Quociente

4a e 4b

4a e 4b

Operador Multiplicativo

5

5a e 5c
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Questionário de Avaliação de aprendizagem
A elaboração de questões próprias para servir de instrumento de coleta de informação dos
alunos sobre os significados de fração devido à escassez de tempo e a pouca experiência das alunas
orientandas, optou-se em obter questões que atendessem os propósitos do estudo. Assim, a 2 a questão
(MERLINI, 2005) e as questões 3a, 4a e 5a (CAMPOS e MAGINA, 2008).
1ª questão) Represente na forma de número decimal as seguintes frações:
a) 1 5
b) 2 10
Fração aqui significa número e representa quantidade contínua devido à possibilidade de serem
representadas na reta numérica, tais formulações não apresentam ícone algum.
2ª questão) Em uma loja de presentes, há 4 bonés vermelhos 2 azuis de mesmo tamanho. Que fração
representa a quantidade de bonés azuis em relação ao total de bonés?

Neste contexto, fração aparece com o significado parte-todo com
quantidade discreta, contando com ícone em sua formulação que serve de
base para uma dupla contagem, ou seja, respectivamente a quantidade
total de bonés (vermelhos + azuis) e a quantidade de bonés azuis
constituindo o denominador e o numerador.

3ª questão) Na segunda-feira, você misturou 3 litros de tinta branca e 3 de tinta azuis. Na terça-feira
você misturou 2 litros de branca e 2 azuis.
a) A mistura vai ficar da mesma cor nos dois
dias?
b) Que fração da mistura foi feita com tinta
azul na segunda-feira e na terça-feira?

Neste caso, fração com o significado Medida com quantidade contínua também apresenta
ícone, tal significado se deve à quantidade intensivas de tintas branca e azul, na qual obtém-se
determinada tonalidade de azul, misturam-se 3 partes de tinta branca e outras 3 de tinta azul. A fórmula
de medição é dada pela razão de 3 para 3 ( 3 3 , relação parte-parte).
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4ª questão) Meninas dividem uma torta e meninos, também, dividem uma torta.
a) Cada menina vai comer o mesmo tanto
que cada menino?
b) Que fração as meninas vão comer? E os
meninos?

Neste enfoque, fração significando quociente com quantidade contínua, em que o ícone retrata
a situação proposta com duas grandezas distintas, crianças e tortas.
5ª questão)
a) João ganhou 1 3 das bolinhas de gude.
Contorne as bolinhas que ele ganhou.
b) ganhou 2 3 das bolinhas de gude.
Quantas bolinhas ele ganhou?
Esta questão foi inspirada numa outra apresentada por Nunes et al. (2003) e investe na fração
significando operador multiplicativo com quantidade discreta que apresenta ícone.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os quadros 2 e 3, respectivamente, com informações anteriores e posteriores ao ensino
auxiliaram interpretar a concepção dos alunos sobre os significados fracionários. Além disso, se o
número de aluno exceder a apresentação dos sujeitos esta questão tem mais de um item.
Quadro 2: Índice de acertos de acordo com os significados de fração nas três turmas
Operador
Significado

Número

Parte-Todo

Medida

Quociente
Multiplicativo

Total de
Acertos

2 de 22

11 de 66

5 de 22

21 de 44

9 de 22

48 de 176

9,09%

16,66%

22,73%

47,72%

40,90%

27,27%

9 de 32

41 de 96

1 de 32

36 de 64

9 de 32

96 de 256

28,12%

42,70%

3,12%

56,25%

28,12%

37,50%

0 de 36

39 de 108

5 de 36

45 de 72

10 de 36

99 de 288

0%

36,11%

13,88%

62,50%

27,77%

34,37%

11 de 90

91 de 270

11 de 90

102 de 180

28 de 90

12,22%

33,70%

12,22%

56,66%

31,11%

Turma A

Turma B

Turma C

Total de
Acertos
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No quadro 2 acima a ideia de quociente se sobressai das outras, mas número e medidas têm
valor igual (12,22%), enquanto operador multiplicativo (31,11%) e parte-todo (33,70%) mais que
duplicam o valor anterior, quociente (56,66%) o supera mais que quatro vezes. O valor das turmas B
(37,50%) e C (34,37%) têm somas mais próximas se comparadas com A (27,27%).
No quadro 3 da página seguinte o significado parte-todo (82,22%) supera os demais, apesar de
dividir espaço com quociente (81,66%). Os valores de Operador multiplicativo (77,22%) e medidas
(75,00%) são próximos se comparados ao de número (61,66%), mesmo assim, este último supera o
melhor desempenho das concepções iniciais dos alunos. Os valores das turmas A (79,79%) e B (77,77%)
estão bem mais próximas que a turma C (69,13%), que fica também acima do dobro do melhor
resultado anterior a intervenção.
Quadro 3: Índice de acertos de acordo com os significados de fração nas três turmas
Operador
Significado

Número

Parte-Todo

Medida

Quociente
Multiplicativo

Total de
Acertos

26 de 44

19 de 22

37 de 44

36 de 44

40 de 44

158 de 198

59,09%

86,36%

84,09%

81,81%

90,90%

79,79%

38 de 64

28 de 32

46 de 64

58 de 64

54 de 64

224 de 288

59,37%

87,50%

71,27%

90,62%

84,37%

77,77%

47 de 72

27 de 36

52 de 72

53 de 72

45 de 72

224 de 324

65,27%

75,00%

72,22%

73,61%

62,5%

69,13%

111 de 180

74 de 90

135 de 180

147 de 180

139 de 180

61,66%

82,22%

75,00%

81,66%

77,22%

Turma A

Turma B

Turma C

Total de
Acertos

Os registros anteriores e posteriores à intervenção através dos valores percentuais de acerto
dos significados em si, bem como por turmas, corroboram ideia do uso do material utilizado (texto de
apoio) ter potencializado a aprendizagem dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há um comentário importante sobre as concepções iniciais dos alunos a respeito desses
significados, trata-se do significado de quociente superar os demais, mas como já foi dito neste trabalho
segundo Campos e Magina (2008), no Brasil, o ensino do significado parte-todo tem sido priorizado. No
entanto, após a intervenção, o significado parte-todo supera os outros, apesar da grande proximidade
com o significado quociente.
O desempenho dos alunos usado para caracterizar a potencialidade do material (texto de
apoio), apesar da opção por não apresentar excertos, cabe destacar que ao longo da intervenção houve
alunos que questionaram o motivo de seus livros e professores tratarem estas ideias sem fazer tais
considerações. Daí, como os interventores atuaram em suas próprias turmas, tanto suas aprendizagens
como a de seus alunos os fez crescer em termos acadêmicos e de cidadania.
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RESUMO
Este trabalho propõe a relação entre linguagem científica e linguagem literária como
possibilidade na aprendizagem significativa do ensino de ciências. Nesse sentido, busca nas teorias de
Vygotsky a importância da linguagem na aprendizagem, acontecendo num processo de interação social,
em Ausubel os pressupostos da Aprendizagem Significativa e em Bachelard o obstáculo epistemológico
como tema a ser considerando quando na aquisição de conhecimentos. Por fim, faz uma análise de
algumas obras infanto-juvenis de Monteiro Lobato no intuito de considerá-las organizadores prévios em
potencial na facilitação do aprendizado.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, interação, Monteiro Lobato, organizadores prévios.

ABSTRACT
This paper suggests the relation between scientific language and literary language as a possibility for
meaningful learning in the teaching of science. In order to do this, it seeks on Vygotsky's theories the
importance of language in learning, occurring in a process of social interaction, in Ausubel the
presuppositions of significant learning and in Bachelard the epistemological obstacles as a theme to be
considering in the acquisition of knowledge. Finally, it analyzes some Monteiro Lobato’s works written
for children and teenagers in order to consider them advanced organizers for facilitating learning.
Keywords: Meaningful Learning, interaction, Monteiro Lobato, advanced organizers.

INTRODUÇÃO
A aproximação entre ensino de ciências e o texto literário tem sido objeto de estudo de vários
autores como Ricon & Almeida (1991), Zanetic (1997), Silva (1998) e Salomão (2005). Em seus trabalhos
são propostas a superação de barreiras disciplinares, aproximando a literatura da ciência para o
enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem de temas científicos.
Assim como nos autores citados, a proposta deste trabalho também é baseada na
aproximação entre texto literário e ciência, pois acreditamos que o aprendizado real se constrói no
possível compartilhar de significados através da linguagem. Para tanto nos basearemos na teoria da
aprendizagem significativa proposta por Ausubel, nas idéias de Bachelard sobre a linguagem enquanto
obstáculo epistemológico e, de acordo com Vygotsky, no desenvolvimento da aprendizagem como um
processo sócio-histórico onde a linguagem tem papel fundamental na interação dos sujeitos para a
construção do conhecimento.
Consideramos que a interação Literatura Infantil e Ensino de Ciências pode ser um meio
facilitador da compreensão dos conceitos das Ciências Naturais que remetem a uma concepção de
linguagem cujos sentidos e significados se constroem nas diversas interações sociais, favorecidos pelo
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diálogo - compreendido aqui como “toda comunicação verbal seja qual for o tipo, como o encontro e a
incorporação de vozes em um espaço e um tempo sócio-histórico” (BAKHTIN apud MOREIRA, 2003, p. 4)
- na formação do “espírito científico da criança”, como propõe Bachelard (1996).
Segundo Moreira (2003, p. 2), “a chave da compreensão de um conhecimento, de um
conteúdo ou mesmo de uma disciplina , é conhecer sua linguagem”. Aprender ciência é, certamente,
aprender uma nova linguagem, que para ter significado e aplicabilidade reais necessitam partir das
concepções pré-existentes dos aprendizes. Neste processo, as palavras são mais importantes que
qualquer outra representação simbólica. O mesmo autor reintera, “(...) a palavra é o material
privilegiado, é o elemento comum entre locutor e interlocutor, é um amálgama de pensamento e
linguagem, está sempre carregada de conteúdo ou de sentido ideológico ...” (MOREIRA, 2003, p.4).
DESENVOLVIMENTO DO TEMA
Linguagem e Aprendizagem
Segundo Mauri “a aprendizagem, entendida como construção de conhecimento, pressupõe
tanto sua dimensão como produto, quanto sua dimensão como processo, isto é, o caminho pelo qual as
pessoas elaboram pessoalmente os conhecimentos” (MAURI, 2006, p.88). Dessa forma, a aprendizagem
é a construção do seu próprio significado e não o encontro de respostas certas e “verdadeiras” com fins
inquestionáveis impostos por outros. O educando torna-se um agente ativo da aprendizagem
encaminhada à sua memória por suas interpretações do mundo baseadas em sua experiência anterior e
suas inter-relações com outras pessoas.
De acordo com Vygotsky (1998; 2003), o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo
resulta de um processo sócio-histórico, considerando o papel da linguagem em interação do sujeito com
o meio. Deste processo resulta a “mediação simbólica”, constituindo a construção do conhecimento
mediada por várias relações, que apresentam o “outro social” a partir de várias óticas: por meio de
objetos, da organização do ambiente e do mundo cultural em que ele está inserido.
Os elementos primordiais considerados por Vygotsky (1998) para a construção do
conhecimento e o desenvolvimento da aprendizagem são: a linguagem e o pensamento. O indivíduo
incorpora cada elemento da aprendizagem de uma forma complexa, buscando seu significado. A
transferência desse conhecimento ocorre através da mobilidade dos conteúdos já construídos na
interação sociocultural.
Convergindo com o pensamento de Vygotsky em relação à linguagem como elemento
primordial na construção do conhecimento, Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 33) também a
consideraram como elemento facilitador desse processo, no que citam: “a linguagem é um facilitador
importante da aprendizagem significativa, seja ativa ou receptiva”. Portanto, a função da linguagem não
deve se restringir apenas a seu papel comunicativo, mas a um processo integral do pensamento infantil.
Os autores consideram que,
à medida que o vocabulário da criança aumenta, novos conceitos são
adquiridos através do processo de assimilação de conceitos, desde que os
atributos essenciais dos novos conceitos sejam definidos em termos de novas
combinações de referentes disponíveis na estrutura cognitiva da criança
(AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980, p. 47- 48).
De acordo com Moreira (2003, p. 4), “as posições vygotskyanas deixam claro o papel
indispensável da linguagem e da palavra na mediação semiótica que, por sua vez, é indispensável à
aprendizagem significativa de quaisquer conteúdos constituídos de signos...”.
Partimos, portanto, da visão de que a aprendizagem é um processo que envolve
produção/criação de novas significações e ocorre, por caminhos diversos, em sala de aula e em outros
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contextos sociais. Nesta perspectiva, o fenômeno da aprendizagem está estreitamente vinculado a
processos de compreensão do mundo material e simbólico e de produção de linguagem.
Na interseção dos eixos de discussão até aqui apresentados, o desenvolvimento deste estudo
considera que a aprendizagem é um processo de significação, no qual a linguagem tem um papel
essencial, pois “sem ela o desenvolvimento e transmissão de significados compartilhados seria
praticamente impossível” (MOREIRA, 2003, p. 2), e também que as linguagens científica e literária,
apesar de apresentarem distintas especificidades, podem guardar possibilidades de aproximação.
Aproximando Linguagem Científica da Linguagem Literária
Possenti (1997, p. 20) aponta como “marca da linguagem científica uma forte estruturação,
que promove a eliminação do vivido que sempre está representado na linguagem cotidiana”. Assim,
ficam menores os laços de subjetividade entre o enunciado e o enunciador. Segundo o autor, “a
objetivação da linguagem científica produz discursos logicamente estabilizados, que propõem uma
determinada interpretação e exigem o domínio da linguagem técnica, condição para a comunicação
entre os profissionais e o desenvolvimento das pesquisas” (POSSENTI, 1997, p. 20). A precisão da
linguagem científica seria o resultado de um aprendizado e um treinamento próprios dos cientistas.
Para relacionar a linguagem científica e a linguagem literária, consideramos as reflexões de
Bachelard (1996) que, inicialmente, aponta a linguagem como um “obstáculo epistemológico, que pode
impedir o conhecimento e confundir os pesquisadores”. Comparando textos científicos antigos e
recentes, o autor encontra, nos primeiros, conexões diretas com a vida cotidiana e nítidos diálogos
entre autor e leitores, nos recentes observa uma outra linguagem, mais objetiva e estruturada, que liga
a ciência a uma teoria geral sem interferências do leitor. Apesar de considerar essa linguagem mais
objetiva como condição para o desenvolvimento do conhecimento científico, Bachelard (1996) também
vai valorizar o saber nascido do imaginário e da força criadora do não racional. E, assim, destacar a
capacidade da linguagem e das imagens poéticas em ativar nossa atividade linguística, despertar e
fertilizar nosso pensamento, o que possibilita à literatura tornar-se um precedente relevante para a
aquisição de qualquer conhecimento.
Sobre as relações entre ciência e literatura, Vierne (1994, p. 79) afirma que “são marcadas
historicamente e têm refletido um processo de afastamento, desde tempos em que não havia
separações nítidas entre poetas e cientistas”. O desenvolvimento da ciência moderna promoveu o seu
isolamento da literatura. Segundo a autora, atualmente, “afinidades e incompatibilidades entre essas
duas formas de conhecimento têm sido rediscutidas, recuperando-se o diálogo e renovando-se as
antigas relações, às vezes desconfiadas e tempestuosas, mas sempre atravessadas por olhares de
desejo” (VIERNE, 1994, p. 79).
Enriquecendo essa reflexão, consideramos elementos da concepção de linguagem
desenvolvida pelos pensadores do Círculo de Bakhtin (1988, 1992). Suas considerações sobre palavras
como signos, linguagens sociais e gêneros discursivos, plurilinguismo e polifonia, discursos de
autoridade e internamente persuasivos, palavras alheias e palavras próprias e exotopia, já empregadas
em estudos sobre interações discursivas em aulas de Ciências, auxiliam a discussão sobre o uso de
textos literários. Tais elementos teóricos são altamente significativos no contexto das especificidades da
linguagem científica, onde temos estruturação e autoridade. No confronto da linguagem científica com a
linguagem literária, ganha destaque, sobretudo, o plurilinguismo – possibilidade da manifestação de
várias linguagens sociais num mesmo texto, próprio da literatura. E, também, a exotopia – condição de
estar em outro lugar, em outro ponto de observação, o que dá condições novas de conhecimento e de
compreensão do outro. Neste sentido, percebemos que a linguagem literária propõe a conexão direta
entre leitor e texto, tornando esta relação dinâmica através da fruição da leitura.
A leitura de um texto literário permite com que o leitor aja e reaja diante da realidade, reflita
sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca, assim como desperta o senso crítico promovendo a total
refutação de um aprendizado estático e mecânico. É neste sentido que a literatura, precedente ou
concomitante à aquisição do conhecimento, é potencialmente relevante, pois através da interação com
a linguagem o aprendiz pode tomar outra postura cognitiva diante da aprendizagem de conceitos
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científicos, tornando-a verdadeiramente significativa pelo simples fato de os compreender, princípio
que, segundo Santos (2006) procede a construção de um sentido real do objeto pelo aprendiz (o sentir)
assim como a percepção do mesmo (o perceber).
Ciência e Literatura: em busca de uma aprendizagem significativa
Nos dias atuais, a concepção de educação, de ensino e aprendizagem toma outros rumos,
apoia-se num paradigma inovador, onde são considerados vários aspectos e instrumentos durante o
processo de aprendizagem das crianças. Percebem-se as preocupações em oferecer às crianças aulas
mais dinâmicas que desafiem suas concepções prévias, que mexam com seus sentimentos e estimule o
pensamento, a linguagem e a memória. Para Santos (2006 , p. 2), “o modelo de aprendizagem que
embasa as necessidades de nosso tempo não é mais o modelo tradicional que acredita que o aluno deve
receber informações prontas e ter , como única tarefa , repeti-las na íntegra” e para que assim não o
seja, o uso de diferentes métodos e técnicas de ensino têm colaborado para uma aprendizagem mais
significativa.
A aprendizagem é um processo de significação, envolve a aquisição de novos significados e esses
novos significados, por sua vez, geram produtos da aprendizagem significativa mediante um processo
pelo qual uma nova informação se relaciona à estrutura cognitiva do aprendiz. A aprendizagem
significativa consiste na ideia de que existe em cada um de nós uma estrutura interna predisposta a
organizar e a integrar novas informações. “O fator mais importante que influencia o aprendizado é
aquilo que o aprendente já sabe” (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999, p. 150), decorrente de sua vivência,
suas experiências e principalmente das interações que manteve ao longo de sua vida.
Essa aprendizagem, como já sugerida por Ausubel, não deve ocorrer de forma “literal” e
“arbitrária”, pois, dessa forma não seria significativa e sim mecânica. O processo de aprendizagem não
literal e não arbitrário provoca uma compreensão mais sistemática e mais efetiva com relação a outras
imagens, objetos, símbolos e realidades para a ampliação de novos conceitos e novas aprendizagens.
Para que a aprendizagem seja significativa conta-se com a predisposição do aprendiz em aprender, ou
seja, o indivíduo deve estar aberto ao aprendizado “para relacionar de maneira não arbitrária e não
literal os novos conhecimentos à estrutura cognitiva” (MOREIRA, 2003, p. 2).
O processo ensino-aprendizagem das Ciências Naturais é um meio favorável para o
desenvolvimento dos conceitos científicos, desde que em sua aplicabilidade, possa gerar habilidades na
estruturação do desenvolvimento cognitivo da criança, através de atividades pertinentes à sua
realidade, de materiais significativos para sua aprendizagem e que, na construção do saber haja a
participação e colaboração por parte de todos que compõem o processo, sobretudo, possibilidades de
expressar, criticar, dialogar, indagar, questionar, formular hipóteses e resolver problemas.
Com base nas reflexões sobre a formação dos conceitos, admite-se que quem opta pelo ensino
dos conceitos como “rótulos” considera o processo de aprendizagem dos mesmos como linear e regular,
sem conflitos, estruturados para produzir resultados já esperados e constatações já estabelecidas, no
qual, o aluno é chamado a memorizar linguisticamente algumas definições. Concorda-se com Bachelard
(1996, p. 24) quando sugere que para que haja mudança na postura do indivíduo, faz-se necessário que
haja “rupturas epistemológicas em suas ações para que se possa tornar uma espécie mutante, com
espírito científico de homem que deseja saber e questionar, rompendo com certos obstáculos
epistemológicos”.
A atividade literária, conectada com as atividades do mundo, busca reformular valores ao
mesmo tempo em que revisita os antigos. Sempre atentos ao que ocorre à sua volta, os escritores
manifestam seus pensamentos sempre que podem, de forma ficcional ou não; e no meio dessas
manifestações estão também os assuntos científicos. De acordo com tais considerações, pressupomos
que a leitura de um texto literário possa favorecer a construção de imagens e despertar a imaginação, o
que certamente pode ser um caminho para o ensino de conceitos científicos.
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DISCUSSÃO
A Literatura infanto-juvenil de Monteiro Lobato como possibilidade de organizador prévio no ensino
de Ciências
Segundo Ausubel (1980), as teorias cognitivas motivam professores e alunos a buscarem novos
caminhos que possibilitem a aprendizagem de forma interativa e construtiva, desconstruindo a noção de
aprendizagem por transferência de informação, passiva e receptiva, que apesar de contribuírem com o
desenvolvimento da aprendizagem não permanecem durante muito tempo na memória. Portanto,
aprendizagem significativa implica dar sentido ao novo conhecimento por interações com significados
claros e diferenciados que existem na estrutura do aprendiz, o processo ocorre quando uma nova
informação ancora-se em conceitos relevantes preexistentes em sua estrutura cognitiva, entrando neste
momento a utilização de materiais relevantes que levem o aprendiz ao “desenvolvimento de conceitos,
ideias e proposições que facilitem a aprendizagem subsequente” (MOREIRA, 2008, p. 24).
De acordo com as concepções acima, este estudo segue na direção de a Literatura Infantil
poder ser um instrumento de reflexão da criança no processo de formação dos conceitos das Ciências
Naturais ancorando-se como um “organizador prévio”, sugerido por Ausubel (1980, p. 143) como “uma
espécie de material relevante e introdutório que pode ser “introduzido antes do próprio material de
aprendizagem para facilitar o estabelecimento de disposição significativa para a aprendizagem”. Para
esta proposta, consideramos na perspectiva de ensino-aprendizagem os princípios da
interdisciplinaridade, da contextualização dos conhecimentos e da transversalidade, como elementos
importantes para o desenvolvimento da autonomia da criança num processo de investigação e
compreensão dos fenômenos sociais.
Nas palavras de Moreira (2008), dizer se um determinado material é ou não um organizador
prévio é muito difícil, mas diante do referencial teórico assumido até aqui, acreditamos que o texto
literário pode ser um grande facilitador para o aprendizado, visto que sua linguagem permite ao leitor
ampliar a imaginação, construir o aprendizado e, ao interagir com a leitura, interagir também com o
outro no intuito de fazer com que suas percepções e interpretações tornem-se conhecidas. Neste
sentido, a literatura infanto-juvenil de Monteiro Lobato, mais conhecida como Sítio do Pica-pau
Amarelo, é um material de forte relevância visto ser considerada a primeira obra literária infantil
brasileira, e por ser Literatura possibilita o sonho, a liberdade e a criatividade no imaginário da criança,
além de promover os benefícios da leitura como o posicionamento pessoal diante do mundo e o
desenvolvimento do senso crítico.
Subdividida em pequenas obras tais como Viagem ao Céu (1932), Geografia de Dona Benta (1935),
História das Invenções (1935), O Poço do Visconde (1937), A Chave do Tamanho (1942), entre outras, os
escritos de Lobato permitem ao pequeno e ao grande leitor, através de uma linguagem bem simples,
conhecer e interagir com conceitos, fatos e fenômenos científicos.
Sobre as obras citadas acima, nos deteremos em três delas no intuito de apontar a relevância
de sua temática para o ensino de Ciências. Viagem ao Céu proporciona aos leitores uma viagem ao
mundo da imaginação, levando-os ao céu infinito numa cauda de cometa, possibilitando-os conhecer a
via láctea e os planetas de nosso sistema solar. Paralelamente, Lobato faz divulgação científica de uma
forma simplificada ao desvelar Astronomia e alguns de seus principais representantes, como Galileu e
Flammarion. Através da voz de D. Benta (personagem que representa o conhecimento e a sabedoria), o
escritor leva o público leitor a um contato mais íntimo com a Ciência, extirpando o mito de que esta é
apenas para os grandes estudiosos e que está além da nossa compreensão. Eis alguns exemplos de
abordagens científicas dentro da obra:
Um dos maiores sábios do mundo foi Galileu, o inventor da luneta astronômica,
graças à qual afirmou que a Terra girava em redor do Sol. (LOBATO, 2007,
p.20)
- E qual é a distância entre a Terra e o Sol?
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- É de mais de 150 milhões de quilômetros. (...) Quem sabe qual é a velocidade
da luz? Eu já contei.
- É de 300 mil quilômetros por segundo - disse Pedrinho. (LOBATO, 2007, p.26)
Geografia de Dona Benta nos surpreende com uma aula de Geografia, que parte do Brasil,
através da abordagem de todas as suas regiões e do que há de mais interessante em cada uma delas,
como por exemplo a Lagoa dos Patos no sul, o Pão de Açúcar no sudeste, o Rio São Francisco no
nordeste, a fauna, a flora e até a Pororoca na Amazônia; seguindo pela América Central, América do
Norte, Oceania, Ásia, e, finalmente, retornando ao Brasil pela Europa e África. Nesta obra, o autor
permite com que o leitor interaja com inúmeras áreas do saber através de uma linguagem literária
simples, possibilitando com que o conhecimento torne-se de todos. Logo no início da leitura deste livro,
o leitor é apresentado a Isaac Newton e a sua lei denominada Lei da Gravitação.
Um sábio inglês, de nome Isaac Newton, de tanto prestar atenção esse mesmo
modo, descobriu como ele era. E como os sábios chamam lei a esse mesmo
modo das coisas se fazerem, Newton batizou de Lei da Gravitação o tal mesmo
modo das coisas girarem em torno dos outros. (Gravitar é o mesmo que girar, e
gravitação é o mesmo que giramento (LOBATO, 1997, p. 7).
E a Lei da Gravitação Universal (1687) vai sendo desmistificada ao público infantil através de
dúvidas que a turma do Sítio vai colocando à sábia Dona Benta.
- Pois não será difícil compreender, se formos por partes. Diz a Lei que a
matéria atrai a matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Você
ocupa lugar no espaço, logo você é matéria. Os astros ocupam lugar no espaço;
logo os astros são matéria. Emília ocupa lugar no espaço; logo Emília é
matéria. (LOBATO, 1997, p. 8)

Nos exemplos acima, percebemos o engajamento da literatura infantil lobatiana com a
temática científica. As três primeiras páginas de Geografia de Dona Benta podem ser consideradas
organizadores prévios para o ensino de ciências, pois podem promover no leitor uma inquietação em
torno dos conceitos de matéria, massa, tamanho e distância, essenciais na compreensão da quarta lei de
Newton.
Em História das Invenções, a magia de Lobato em nos aproximar de questões científicas é feita
esplendorosamente quando de início apresenta o leitor a Hendrik van Loon, historiador e jornalista do
século XIX, que pesquisava e escrevia sobre a história da humanidade. Baseando-se nos escritos do
historiador, Lobato vai confrontando seu público, através de ideias do senso comum e de
questionamentos aparentemente infantis, com a teoria Evolucionista das Espécies, para
consequentemente posicionar o Homem como o animal mais apto, aquele que para dominar cada vez
mais a natureza foi inventando coisas.
Mas afinal o homem deu sinal de si. Apareceu. Não de súbito, do dia para a
noite, caído das nuvens. Foi aparecendo aos poucos, gastando nisso milhares
de anos. Apareceu juntamente com os macacos, os chipanzés, os
orangotangos, os gorilas. (...) Dessa grande família macacal um ramo começou
a modificar-se num certo sentido, até virar no que chamamos Homem.
(...) O primeiro grande passo, o primeiro grande progresso dessa espécie
animal foi esse – transformar dois pés em duas mãos. Tudo mais decorre daí.
(LOBATO, 1995, p. 11)
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Literatura e Ciência – aproximando linguagens
Nas obras de Monteiro Lobato aqui referenciadas, percebemos que a possibilidade de o texto
literário auxiliar na aprendizagem não é algo fantasioso ou platônico, torna-se real e possível na medida
em que sua linguagem age como um fertilizante do processo cognitivo, estimulando a imaginação, a
memória, a interação e, consequentemente o conhecimento. Segundo Moreira (2008, p.27), “um
organizador prévio pode ser um filme, uma discussão, uma frase, uma dramatização” ou um texto
literário, como em nossa proposta. A leitura de uma das obras de Lobato promoveria discussão e
reflexão sobre as temáticas científicas aqui exemplificadas, tais como os Movimentos da Terra, o
conceito de Matéria e a teoria da Evolução da espécies.
No contexto da aprendizagem significativa, a literatura lobatiana pode ser o ponto de partida,
o ancoradouro do processo ensino-aprendizagem ou a possibilidade de reformulação de conhecimentos
já existentes na estrutura do aprendiz.
Em sua literatura infanto-juvenil, o escritor “usa e abusa” de metátoras e analogias possibilidades da linguagem literária - e, empregando-as facilita a aprendizagem a seus personagens,
que, de alguma maneira, representam cada pequeno leitor, visto que a identificação do público infantil
com cada um deles é fato inquestionável. O conhecimento se estabelece pela interação com o outro
através das palavras, é dialogando, criticando e questionando que as crianças do Sítio (personagens e
leitores) vão formulando hipóteses e resolvendo problemas, muitas vezes rompendo com antigos
conceitos e/ou concepções e em outras dando novos sentidos ao que achavam conhecer, sem deixar de
participar ativamente neste processo.
A metodologia deste trabalho seria construída com base apenas na leitura despretensiosa do
texto literário, pois se obrigássemos a leitura com um fim específico, a literatura deixaria de ser
Literatura para tornar-se mais um “rótulo” ao qual os educandos estariam presos por toda sua vida
acadêmica, e que no fim não lhes teria nenhum sentido. Seu objetivo não é levar ao educando o
aprofundamento de conceitos científicos, nem tampouco abordá-los de forma complexa, mas aproximálos de forma simples de suas vidas e de seus conhecimentos pela fruição do texto literário, levando-o ao
rompimento de obstáculos epistemológicos através da linguagem. Além disso, é fazer com que sejam
participantes ativos de seu aprendizado, e que o educador seja “muito menos alguém que ensina do que
alguém que desperta, estimula, provoca, questiona e se deixa questionar” (GAZZINELLI, 2006, p.145). Ao
proporcionar a interação com a linguagem literária, o educador buscaria as opiniões dos educandos
sobre certas questões e introduziria o assunto da aula, criando assim uma ponte entre seus
conhecimentos prévios com o novo conhecimento potencialmente significativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Antonio Candido, a literatura está ligada à demonstração do real, assumindo algumas
funções que atuam diretamente no homem, pois que exprime o homem e, depois, volta-se para sua
formação, enquanto fruidor dessa arte (CANDIDO, 1972). Uma das funções da literatura, a função social,
permite com que o indivíduo quando transportado para o mundo ficcional, seja levado a compreender
sua própria realidade. Acreditamos que, assim como na literatura, a função social da Ciência também
possibilite a todos os Homens a capacidade de conhecer e agir sobre seu mundo, através das respostas
às dúvidas, do levantamento de hipóteses e da comprovação da natureza das coisas e dos fatos.
É possível considerar que a literatura, experimentada de forma significativa, possa mobilizar
recursos que motivem os alunos, podendo contribuir para uma aprendizagem significativa com alegria e
prazer, componentes que consideramos imprescindíveis ao ensino escolar e que devem ser sempre
buscados. Além disso, a linguagem literária, com seu plurilinguísmo e polissemia, pode ser uma
alternativa em recuperar dimensões da subjetividade e da experiência vivida, ajudando a atribuir
sentidos aos conteúdos de ensino e a restaurar a complexidade dos fenômenos estudados, num
movimento inverso ao efetuado pela linguagem da ciência.
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A literatura, neste caso a infanto-juvenil, pode abrir um mundo de possibilidades, tais como: a
de compartilhar vivências e pensamentos com um Outro que talvez tenha vivido e pensado algo
diferente de nós, oferecendo-nos outra visão; a de remeter as experiências vividas pelos estudantesleitores, permitindo uma identificação que torne a reflexão mais pessoal, mais profunda; a de contribuir
na formação do imaginário da criança, lado a lado com materiais didáticos, contribuindo também com a
formação de conceitos vários, sobre Ciência e outros assuntos; a de auxiliar o estudante-leitor a
construir a competência da escrita, da leitura, da interpretação e da percepção, bem como a de
estimular a racionalidade e a subjetividade, a criatividade e a criticidade, incutindo nele a necessidade
de refletir sobre sua condição dentro da sociedade; a de ler reflexões que possam nos auxiliar na nossa
interação com o espaço-tempo em que vivemos; a de problematizar o mundo, incitando a reflexão e a
tomada de posição diante de questões, propiciando a percepção de diferentes aspectos da realidade e
da abertura de uma nova mentalidade.
Unir Ciência à Literatura, assim como Lobato o fez, seria quebrar barreiras disciplinares e
paradigmáticas, criando pontes na promoção de um aprendizado significativo e real.
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RESUMO
Nesta investigação, pretendemos voltar atenção à componente tecnologia aliada a Aprendizagem
Significativa. Fazemos issoa partir do quadro de Atributos da Aprendizagem Significativa usando
Tecnologia, de Ashburn & Floden (2006). Para esse propósito, escolhemos como contexto de estudo
uma atividade desenvolvida na disciplina de Cálculo Numérico de um curso de Engenharia, que dispõe
de recursos tecnológicos em suas aulas.Com o intuito de observara ocorrência dos atributos em
questão, analisamos registros dos alunos com os procedimentos de resolução e seus resultados, bem
como de entrevistas realizadas para esse propósito. Este estudo nos leva a considerações que sinalizam
a presença de uma estrutura voltada para a Aprendizagem Significativa usando Tecnologia.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Tecnologia; Educação Matemática.

ABSTRACT
In this research, we intend to focusattentionto the technologycomponent combined withMeaningful
Learning. We do thisfrom Meaningful LearningusingTechnologyattributes framework inthe work of
Ashburn&Floden(2006). For this purpose, we chose tostudythe context ofanactivity performedin the
discipline ofNumericalCalculationof anEngineering course, which provides technological resourcesin
their classes.In order toobserve the occurrenceof the attributes inquestion, we analyzedrecordsof
studentswithresolution proceduresand their results,as well asinterviews conducted forthis purpose. This
studyleads us toconsiderations thatindicatethe presence ofa structure devotedto theMeaningful
LearningUsingTechnology.
Keywords: Meaningful Learning, Technology, Mathematics Education

INTRODUÇÃO
A temática considerada neste estudo segue a linha desenvolvida por Borssoi e Almeida (2004),
que abordou a Aprendizagem Significativa, segundo a Teoria de David Ausubel, emAtividades de
Modelagem Matemática como estratégia de ensino.
Considerando a relevância que o uso de tecnologias tem hoje nos ambientes educativos, quer
sejam formais ou informais, investigar o seu uso e contribuições desse uso para a aprendizagem dos
estudantes tem sido foco de interesse de inúmeras pesquisas.
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Assim, neste trabalho direcionamos o foco para o que Ashburn & Floden (2006) denominam
Aprendizagem Significativa com o uso de Tecnologias (AST). Fazemos nossas argumentações em relação
a AST e sua articulação com os pressupostos da teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel, a partir
da análise de uma atividade matemática desenvolvida com um grupo de alunos de um curso de
Engenharia Ambiental na disciplina de Cálculo Numérico.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E PONTOS RELEVANTES QUANDO DO USO DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS
A Aprendizagem Significativa é entendida como uma epistemologia denominada
deConstrutivismo Humano, ou humanista.Segundo Valadares (2007, p. 342), Novak a considera como
“uma visão da criação de significados que engloba, quer uma teoria da aprendizagemquer uma
epistemologia da construção do conhecimento”.
Dentre osprincípios fundamentais em que baseia o Construtivismo Humano, destacamos a
partir de Valadares (2007),os seguintes: os seres humanos são criadores de significados; o objetivo da
educação é a construção de significados compartilhados; os significados acerca da experiência humana
vão-se modificando através depensamento, sentimentos e ações.
Esta visão mais humanista foi sendo delineada com o tempo, baseada na Teoria da
Aprendizagem Significativa de David Ausubel. De acordo com Moreira (2006), a ideia mais importanteda
teoria de Ausubel pode ser resumida na seguinte proposição:
Se tivesse que reduzir toda psicologia educacional a um só princípio, diria o
seguinte: o fator mais isolado que influencia a aprendizagem é aquilo que o
aprendiz já sabe. Averigüe isso e ensine-o de acordo(AUSUBEL, 1980).
Na interpretação de Moreira(2006): a) Ausubel se refereà “estrutura cognitiva” ao falar “aquilo
que o aprendiz já sabe”. Para que estrutura cognitiva já existente facilite a aprendizagem, é preciso que
seu conteúdo tenha sido aprendido de forma substantiva e não-arbitrária; b) Ausubel se refere a
“averigüe isso” como se dissesse “verifique” os conceitos, as ideias, proposições disponíveis na estrutura
cognitiva do indivíduo e suas inter-relações, e organização; c)ao mencionar “ensine-o de acordo”
Ausubel reitera que o ensino deve ser baseado naquilo que o individuo já sabe.
Dessa forma, o conceito central da teoria de Ausubel é o da Aprendizagem Significativa, que
pode ser definida como um processo por meio do qual o sujeito que aprende relaciona, de maneira nãoarbitrária e substantiva, uma nova informação a um aspecto relevante de sua estrutura cognitiva. Para
que ela ocorra, o aluno deve relacionar o que está aprendendo a um conceito subsunçor, ou seja, um
conhecimento que o aluno possua previamente, mais generalizado e mais abrangente.
No sentido de aliar elementos facilitadores da aprendizagem significativa uma importante
presença nos ambientes educacionais já não pode ser ignorada: a da tecnologia, muito embora a
maioria das escolas, e mesmo universidades,ainda não façam uso adequado dos recursos disponíveis.
Mesmo que os professores não a considerem substancialmente ao organizaremseus materiais de
ensino, os alunos o fazem naturalmente tendo em vista que as tecnologias de informação e
comunicação estão, cada vez mais, ao alcance de todos.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA USANDO TECNOLOGIA
O uso de Tecnologiasnão garanteuma aprendizagem eficaz, mas muitos de seus aspectos
podem tornar ambientes mais propícios à Aprendizagem Significativa.Como bem menciona Novak
(2011), algumas mudanças já podem ser percebidas na sociedade, a exemplo do crescimento da
Educação à Distância. Em um futuro próximo, a Educação deverá fazer usomuito maior detecnologia do
quevemosnormalmentenas escolas de hoje.
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Bransford, Brown e Cocking (2000) destacam o aspecto interativo de muitas das novas
tecnologias, que permitemcriar ambientesem que os alunospossam aprenderfazendo,ao mesmo tempo
em que recebemfeedback,epodem aprimorar continuamenteseus conhecimentos construindonovos
conhecimentos.Com essas tecnologias, conceitos difíceisde entender podem ser visualizados quando
softwares de modelagem e simulação adequados são manipulados. Estas tecnologiastambém dão
acesso auma vasta gamade informações, incluindobibliotecas digitais, dados para análise,e contato com
profissionais quecontribuem com informações e aumentamas ligaçõesentre as escolase as comunidade
(BRANSFORD, BROWN & COCKING, 2000).
Nessesentido, encontramos pesquisas com foco na Aprendizagem Significativa com uso de
Tecnologia (AST), como emAshburn e Floden (2006), que apresentam um "quadro de atributos da AST"
que expressam o queé importante que professores ealunos façamem sala de aula,de modo a promovera
Aprendizagem Significativa, sendo a tecnologiausadaparaesse fim.O que segue são os atributos
relacionados pelos autores com uma breve caracterização:
1. Intencionalidade: Na sua essência, esse atributo considera: tornar explícitos os resultados de
aprendizagem desejados e os processos para alcançá-los, e;envolver o pensamento dos estudantes
nessa articulaçãodando-les oportunidades de fazer suas próprias perguntas sobre o que eles querem
saber e usar essas questões para orientar suas atividades de aprendizagem. De fato,quando os
alunos estão intencionalmente envolvidos em alcançar uma meta cognitiva, eles pensam e aprendem
mais porque estão cumprindo uma intenção.
2. Centralidadedo conteúdo:O conteúdo de ensino é central paraa disciplinae tambémrelevante para a
vidados alunos. Este atributosugere que os alunossejamdesafiados porgrandes ideias, pois o
alinhamento dos objetivosde aprendizagem, as atividadescomquestões essenciaise os métodosde
investigação são centrais para adisciplina. Segundo Bransford, Brown &Cocking (2000), as grandes
ideias capacitam os alunos a relacionar a aprendizagem em sala de aula com a suas vidas fora da
escola, para associar o que estão aprendendo com oque eles já sabem, e aplicar a sua aprendizagem
em outros contextos.
3. Trabalhoautêntico:As atividades projetadas para o trabalho autêntico devem exigir que os alunos
formulem perguntas significativas para eles e relacionem as suas experiências pessoais com o
conteúdo a ser aprendido. É desejado que tais atividades permitam desenvolver habilidades e
pensamento de ordem superior e envolvam soluções complexas.
4. Investigação ativa:aprendizagem por meio de um processo de investigação ativa força os estudantes
a se envolver verdadeiramente com os desafios do conteúdo e, com eles: desenvolver
colaborativamente suas próprias questões de investigação;adquirir, avaliar, manipular e analisar
informações para abordar essas questões;e, usar suas habilidades de pensamento de ordem superior
para fazer interpretações e as reivindicações apoiadas por evidencias e raciocínio.Os alunos
desenvolvem familiaridade com um processo de investigação ao: explorar e desenvolver a questão
de investigação; recolher e avaliar informações; analisar e interpretar as informações; comunicar o
seu novo entendimento.
5. Construção demodelos mentais:criação de representações de modelos mentais ajudam os alunos: a
ver e testar seus próprios entendimentos de como o mundo funciona;na construção de
conhecimentos que eles desconhecem que têm; a ver diversas perspectivas, identificar, analisar e
interpretar as diferenças e vantagens relativas entre os modelos mentais e; a articular o pensamento
sobre assuntos.(BRANSFORD, BROWN & COCKING, 2000). Na sala de aula voltada para a AST, a
tecnologia deve ser usada para demonstrar e estruturar o desenvolvimento de modelos mentais.
6. Trabalho colaborativo:projetartarefas de aprendizagempara que os alunostrabalhem em
conjuntoagrega valorpara a realização dosresultados daaprendizagem.Pequenos grupos de alunos
podem trabalhar em colaboração em tarefas comuns para atingir objetivos de aprendizagem. Com
foco no conteúdo, podem conversar com seus pares para: compartilhar informações; explicar suas
ideias; examinar múltiplas perspectivas; negociar os significados comuns; decidir questões de
investigação; resolver problemase; produzir juntos.
Conforme Ashburn e Floden (2006), ensinarparaa Aprendizagem Significativausando a
Tecnologia,
requer
dos
professores:compreender
como
elaborarexperiências
de
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aprendizagemsignificativa;sabercomo construire implementaresses tipos detarefas de aprendizageme
avaliaro progresso dos alunossobre elas;e, terhabilidadeem utilizara tecnologia de formaque
suportemeste tipo deensino eexperiências de aprendizagem.
Cabe destacar que, embora não haja menção explícita a Teoria da Aprendizagem Significativa
de Ausubel, podemos identificar nos atributos organizados por Ashburn & Floden (2006) diversas
aproximações com a mesma. A exemplo, a intencionalidade é um atributo estreitamente relacionado
com uma condição fundamental colocada por Ausubel, que é a predisposição positiva do aluno para
aprender de maneira significativa;centralidade do conteúdoé um atributo alinhado com o fato de que a
aprendizagem de conceitos é central para a Aprendizagem Significativa de Ausubel.Nesse sentido,
compreender uma grande ideia exige a aprendizagem de conceitos subordinados para os quais o
sequenciamento de instrução em torno de grandes ideias não é trivial(NOVAK, 2011). Acompreensão
conceitual requer a interação entre a nova informação e a estrutura conceitual jáexistente, assim, uma
evidência de sua ocorrência é a habilidade do aluno de reconhecer a aplicabilidade de determinado
conhecimento em uma nova situação. (AUSUBEL, NOVAK &HANESIAN, 1980).
Ambos os referencias mencionados entendem que, para a aprendizagem ser significativa toda
a atividade em sala de aula deve ser dirigida para alcançar resultados específicos de aprendizagem.
Assim, o professor envolvido com os prossupostos da Aprendizagem Significativa usando tecnologia
pode, gradativamente, oferecer em suas aulas um ambiente propício à ocorrência dos atributos
mencionados. Com o intuito de promover um ensino nesta direção, vamos apresentar uma atividade
que foi proposta a alunos de um curso de graduação, em um ambiente com acesso a tecnologias,
buscando identificar no desenvolvimento da atividade evidências de Aprendizagem Significativa.

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Em consonância com os pressupostos da pesquisa qualitativa, este trabalho consiste em uma
investigação de caráter descritivo, sendo que a investigação ocorre em ambiente natural, tendo
aprofessora investigadora como responsável pela coleta de dados, em coparticipação de um
observador, também pesquisador.
O contexto do estudo se deu na disciplina de Cálculo Numérico do Curso de Engenharia
Ambiental, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Esta disciplina, com carga de 60
horas (divididas igualmente entre aulas práticas e teóricas), é ministrada no quarto semestre da grade
curricular, quando os alunos, necessariamente, já tenham cursado as disciplinas de Cálculo Diferencial e
Integral I e II.Na ocasião da pesquisa a turma era composta por 32 alunos, sendo que nas aulas práticas
a turma era desmembrada em um grupo com 11 e outro com 21 alunos, para adequação ao laboratório
de informática.As aulas práticas eram realizadas sempre em laboratório de informática, com o objetivo
de disponibilizar recursos computacionais que proporcionassem meios para auxiliar na interpretação
geométrica, na implementação de algoritmos e na simulação de resultados numéricos.
A atividade descrita a seguir antecipava o estudo de métodos de Integração Numéricae foi
proposta aos alunos depois que eles já haviam estudado os conceitos e métodos sobre: determinação
de raízes de equações; sistemas de equações lineares; e, interpolação polinomial. Não foi mencionado
que conteúdo os alunos deveriam utilizar nesta atividade, pois, um dos objetivos da mesma era
identificar por meio dos registros em arquivos dos alunos, quais conceitos e recursos seriam ativados
para o desenvolvimento da atividade; outro objetivo consistia em averiguar se a aprendizagem dos
alunos em relação ao cálculo de área por meio de integrais, foi significativa, já que todos os alunos
participantes cursaram a disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I e II, disciplinas estas que
trabalham de forma sistemática e conceitual o uso de integrais para o cálculo de áreas.
A professora fez uma rápida explanação no início da aula, sendo as principais informações as
que seguem: recomendouque, em um primeiro momento,cada aluno desenvolvesse a atividade de
forma individual no tempo de duas aulas, ao final das quais deveria enviar o(s) arquivo(s) à professora,
por e-mail; para o desenvolvimento da atividade a professora informou que, mesmo que solicitada, não
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faria intervenções no que diz respeito às estratégias de resolução; solicitou que fossem minuciosos no
desenvolvimento, já que faria a leitura dos arquivos de todos e daria um feedback na aula seguinte,
quando haveria compartilhamento e discussão das resoluções com o grande grupo.
Após a leitura de todos os arquivos enviados pelos alunos (suas produções), foi possível
organizar três categorias de resoluções. Para os propósitos deste trabalho, consideramos adequado
tomar um representante de cada categoria para a realização de uma entrevista semiestruturada,
considerada uma fonte de informações para a análise.A escolha dos alunos identificados como Aluno J,
Aluno A e Aluno Cse deu a partir de uma análise prévia de suas produções no desenvolvimento da
atividade.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Apresentamos o enunciado da atividade desenvolvida em aula na Figura 1 e, em seguida,a
descrição dos diferentes encaminhamentos estruturados pelos alunos.
Nesta questão, pretende-se saber a velocidade de fluxo de um rio, em um trecho de seu leito, no centro
da cidade. São feitas medidas da profundidade em vários lugares do rio para avaliar a seção transversal
do mesmo. A largura do rio é 20 m onde foram feitas seis medidas da profundidade: uma em cada borda
e as outras com intervalos de 4 m, conforme indicado abaixo. Supondo que foi cronometrado um
flutuador pelo rio e que ele viaja a 14 m por minuto:
i) Descreva um (ou mais) procedimento(s) para calcular uma aproximação para a área da seção
transversal exibida na figura.
ii) Considerando também que, a seção transversal do rio é essencialmente constante na distância de 14m
que a água flui em um minuto, encontre uma aproximação para o volume que fluiu em um minuto.
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Figura 1: Representação de um corte transversal do rio.

Resolução dos Alunos
Considerando as resoluções de todos os alunos, foi possível identificar três encaminhamentos:
i) os alunos desenvolveram a atividade sem utilizar o conteúdo “Integral”, utilizaram apenas as ideias
envolvidas no cálculo de áreas por aproximação de figuras planas; ii)os alunos desenvolveram a
atividade usando softwares para obter a interpolação polinomiale a partir de então calcular a “Integral”
diretamente; iii) os alunos desenvolveram a atividade pelos processos mencionados em i) e ii) .
Optamos por transcrever apenas as resoluções do Aluno J e a do Aluno A, já que a do Aluno C
se assemelha com as anteriores. O encaminhamento do primeiro aluno foi similar ao da grande maioria
dos colegas de classe.
Aluno J
“Primeiramente, os pontos de A a F foram “plotados” no software GeoGebra, após isso, foi feita a
regressão polinomial, para aproximar o polinômio que interpolaria os 6 pontos e, por último, foi
calculada a integral definida da função entre os pontos x=0 e x=20, para se obter a área da seção
transversal do rio. Tomando a área em módulo, temos que ela é igual a 153,8517 m2.
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Como temos a área da sessão, e considerando que a seção transversal do rio é constante, podemos obter
o volume de água que flui em um minuto: V(x) = 153,85417*14 = 2153,95838 m3 de água”.
Figura 2: Desenvolvimento do Aluno J.

Aluno A
“Para o cálculo da área da seção transversal deste rio, utilizarei a técnica dos trapézios. Na qual a área
será a soma das áreas dos trapézios na qual a figura será dividida. Neste caso, serão 5 trapézios.

*Os valores das bases são em metros e as áreas em metros quadrados.
Outra alternativa possível é somando todas as profundidades, incluindo o das bordas e dividindo pelo
número de divisões feitas no rio. Em seguida multiplique pela largura total do rio:
1) 8,5+9+8,7+7+6,4+6 = 45,6
2) 45,6/6 = 7,6
3) Área: 7,6*20 = 152 metros quadrados
Utilizando as duas áreas obtida anteriormente, temos que o volume de água que flui por minuto é,
respectivamente: Volume 1 = 2147,6 metros cúbicos e Volume 2 = 2128 metros cúbicos.”
Figura 3: Desenvolvimento do Aluno A.
ALGUMAS REFLEXÕES EM RELAÇÃO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA, A LUZ DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
De acordo com a fundamentação teórica da Aprendizagem Significativa a aprendizagem dos
estudantes sofre influência de diversos fatores,entre os quais podemos citar o material de ensino, a
predisposição positiva em aprender significativamente e a condição de que existam conhecimentos
prévios relevantes e uma estrutura cognitiva organizada capaz de relacionar adequadamente a nova
informação, de tal forma que os significados produzidos individualmente sejam os reconhecidos como
corretos. Assim, aliados com os atributos para a Aprendizagem Significativa usando Tecnologia,
voltaremos atenção à atividade desenvolvida pelos alunosa fim de tecer uma análise.
A forma como a atividade foi proposta provocou intencionalidade dos estudantes. Estavam à
vontade para escolher os procedimentos de resolução e demonstraram empenho no desenvolvimento,
mesmo sem a mesma estar atrelada a algum tipo de avaliação formal.
Foi possível observar interesse e envolvimento dos alunos, conforme sinalizam as falas dos
alunos:
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A atividade foi legal, tanto que mandei pra ela no mesmo dia (alguns alunos
não conseguiram finalizar a atividade e poderiam entregar no dia seguinte)
(Aluno J);
Sou meio hiperativo, não consigo sentar e ficar estudando, por isso estudo
muito picado, muito assim, bate o olho (da aquela revisada), só no outro dia
olho de novo. O maior problema mesmo é consegui se concentrar para estudar.
Mas nessa atividade, sei lá, sentei e fiz...(Aluno A).
O uso de recursos computacionais e a Internet podem ser percebidos como elementos
motivadores, no sentido de que alegam Ashburn & Floden (2006): “A tecnologiapode ser integrada
comoinstrumentode maneira a apoiaressasatividades de aprendizagemintencional.”
Nesta atividade, a questão essencial era o cálculo da área da região representada na Figura 1,
que não pode ser calculada imediatamente devido a sua forma geometrica.Assim, a centralidade do
conteúdo estava no conceito de Integral, que mesmo não tendo sido sugerido explicitamente, foi
reconhecido por grande parte dos alunos. O Aluno A não mencionou Integrais, mas o procedimento
adotado na resolução evoca noções presentes na definição de Integrais Definidas e mesmo as de um
método de Integração Numérica, que ainda seria estudado.
... você precisa saber os conceito de integral, ... eu não lembrava ao certo o
conceito dela, sei que eu posso usar ela para calcular área, calcular volume,
calcular outras coisas... então, se eu não soubesse disso eu provavelmente não
ia saber como calcular o volume desse problema. (aluno J)
...pra mim era o jeito mais fácil e rápido de resolver, não que cálculo seja difícil.
Como é uma coisa que teoricamente se aprende desde a quarta, quinta série
(se referindo ao cálculo de área) podia resolver. O raciocínio vem muito mais
rápido...(aluno A)
Na observação das resoluções dos estudantes, a professora teve condições de perceber os
conhecimentos prévios dos alunos sobre um importante subsunçor (conceito de Integral), para
posteriormente abordar os métodos de integração numérica.
No contexto do curso de Engenharia Ambiental, situações que envolvem cálculo de vazão de
rios ou canais são costumeiras, por isso no processo de investigação os alunos acabam relacionando a
aprendizagem em sala de aula com a suas vidas além desse ambiente, para associar o que estão
aprendendo com o que eles já sabem, e aplicar a sua aprendizagem em outros contextos.
Ao serem indagados, os alunos apresentaram alguns exemplos sobre possíveis problemas que
poderiam ser resolvidos utilizando os mesmos conhecimentos usados nesta atividade.Alguns alunos
mencionaram que estavam envolvidos em um projeto acadêmico em que o cálculo de seção de canal
seria necessário e cogitaram usar o procedimento adotado em aula. Outros citaram trabalhos sobre
metodologia de cálculo, usados por profissionais, obtidos em artigos da internet, como em:
http://www.ufrgs.br/lageo_geodesia/iisapgu/CorreaICS.pdf.A atitude de não ficarem limitados aos
conteúdos aprendidos na disciplina e buscarem informações adicionais demonstra que os alunos se
envolveram em um processo de investigação ativa.Ao conduziremsuas próprias investigaçõespodem
aprofundara autenticidadede seu trabalho.
Para Ashburn & Floden (2006), ferramentas tecnologicasvalorizam a aprendizagemsobre as
ideiascomplexas
eassuntodifícil.Elas
estimulamaprendizagem
que
nãoseriameficientesou
mesmopossíveis semtais ferramentas. A exemplo, notamos que os alunos optaram pelo uso de
softwares, que permitiu rapidamente a obtenção de uma função a ser integrada. De fato, interpolação
polinomial havia sido estudado recentemente nas aulas, e o uso de softwares os poupou de uma
sequência exaustiva de cálculos, que se fossem realizados não trariam incremento significativo ao
entendimento da situação estudada.
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Esses autores corroboram com a teoria de Ausubel, e afirmam que:quando os alunos
relacionam suas experiências pessoais com o conteúdo a ser aprendido, formulam suas próprias
questões ou fazem considerações sobre uma situação, estão desenvolvendo um trabalho autêntico, que
por sua vez permitem desenvolver habilidades e pensamento de ordem superior, que leva ao
entendimentoduradouro,desejado comoresultados de aprendizagem significativa.
Um desafio importante é sempre a identificação da ocorrência da aprendizagem significativa
dos alunos. Moreira (1999) sugere buscarcontinuamente, evidências de que o aluno cada vez mais, usa
os significados compartilhados no contexto da matéria de ensino. A resolução correta de um problema,
a aplicação correta de um método de resolução, são alguns indícios de como ocorreu a interação entre o
novo conhecimento e a estrutura cognitiva do aluno. Deste modo, especial atenção deve ser dada aos
modelos mentais.
Segundo Johnson-Laird (1983, apud Moreira, 2010),“Um modelo mental é uma representação
interna de informações que corresponde analogamente com aquilo que está sendo representado”. Nas
aulas voltadas para a AST, a tecnologia, com suas inúmeras possibilidades, deve ser usada
parademonstrar eestruturaro desenvolvimento de modelosmentais. Na experiência relatada, podemos
perceber que os alunos construiram modelos mentais usando tecnologia, que expressaram na forma de
representação gráfica como na Figura 2, assim como na indicação da solução dadas por eles, nas Figuras
2 e 3.
Sabendo que não existe um único modelo mental para um determinado estado de coisas,
conforme discutido em Moreira (2010), buscamos com a entrevista, acessar outros, que os alunos
porventura formulassem.
...vi o desenho do rio, da área do rio e pensei se dava pra fazer uma curva com
aquilo, integrar a curva, obter a área e multiplicar pelo volume, pela vazão
para obter o volume.... Primeiro coloquei os pontos no gráfico, daí usei o
software para interpolar esses pontos, para achar um polinômio, polinômio
interpolador desses pontos, para ter uma integral definida entre o ponto 0 e
20, que seria a área da secção. (aluno J)
A professora tinha pedido pra gente fazer da forma que a gente quisesse,
soubesse fazer. Comecei pelo mais simples, tinha maior chance de erro. Depois
fui refinando, usando técnicas que a gente sabe que é mais precisa...(forma
mais simples citada pelo aluno) Pensei em como a gente chega em integral, a
gente tenta pegar pequenos dx e calcular a área de cada coluna, só nesse caso
seriam maiores. Calculei cada coluna e, como as pontas não seriam quadrados,
então pra ter aproximação maior eu fiz pequenos triângulos nas pontas. Eu
teria cada dx teria um retângulo e mais um triangulo na ponta, e somei tudo.
(forma mais refinada citada pelo aluno) Usei o GeoGebra porque eu sei que ele
faz interpolação pelo método dos mínimos quadrados, quer dizer o GeoGebra
seria mais fácil colocar os pontos e já pedir a regressão polinomial. Eu pensei o
fundo do rio como se fosse uma função, teria que ter uma função com esses
pontos do rio. E com o resultado da regressão polinomial do GeoGebra e
calcular a área. (aluno C)
Durante a entrevista os alunos J e C demonstraram relativa capacidade de interpretar e
reescrever uma ideia, uma hipótese, em termos matemáticos. Apresentaram diferentes formas para
calcular a área da secção transversal do rio. Já o aluno A apenas apresentava a ideia do cálculo da área
por figuras planas. O aluno J chegou a apresentar uma proposta de cálculo da área, diferente da
apresentada na Figura 2, dizendo tem estudado na disciplina de Hidrologia.
No primeiro momento foi solicitado que os alunos trabalhassem individualmente na resolução
da atividade, devido à importância que a professora atribuiu à identificação de conhecimentos prévios
dos alunos, para então direcionar o estudo das integrais numéricas. Mesmo assim, o atributo de
trabalho colaborativopôde ser percebido, não na resolução da atividade diretamente, mas, quando um
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colega esclarece a outro sobre um aplicativo, indica uma fonte de pesquisa, ou mesmo consulta a
outrocom a intenção de conferir a resposta. Os alunos A e J aceitaram como válida suas resoluções por
partilharem de respostas parecidas com o restante da turma. Já o aluno C resolveu o problema
utilizando figuras planas e para validar seu resultado fez uso de outro método de resolução, a
interpolação polinomial e o cálculo da área por meio de integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo abordado neste trabalho é decorrência do interesse em investigar questões
relacionadas com a Aprendizagem Significativa com uso de Tecnologias (AST), Este trabalho compreende
um estudo introdutório, que evoluirá para uma tese com essa temática.Neste primeiro momento,
optamos por apresentar o quadro de Atributos para a AST, de Ashburn & Floden (2006)e discutir a
ocorrência dos atributos ao analisarmos o encaminhamento e as resoluções de alunos de uma atividade
de Matemática.
Com o intuito de averiguar se os alunos, da disciplina de Cálculo Numérico, relacionam de
forma significativa o cálculo de área por meio do conteúdo de “Integrais”,realizamos uma análise das
produções escritas dos alunos e uma entrevista semiestruturada, a partir das quais, foi possível
tecermos considerações sobre a ocorrência dos atributos para a AST.
Observamos que em uma atividade de curta duração, como a descrita, alguns atributos não
são evidenciados com clareza. Por isso a importância de que a disciplina seja pensadacomo (ou em) um
ambiente para o ensino voltado para a Aprendizagem Significativa usando a Tecnologia.
Neste contexto, os professores devem compreender como elaborarexperiências de
AprendizagemSignificativa,sabercomo construire implementaresses tipos detarefas de aprendizageme
como avaliaro progresso dos alunossobre elasapoiados pela fundamentação da TAS de Ausubel. Ao
mesmo tempo em que é fundamental desenvolver habilidadesem utilizara tecnologia de formaque
suportemoensino eexperiências de aprendizagem que considerem: a intencionalidade, a centralidadedo
conteúdo, o trabalhoautêntico, a investigação ativa, a construção de modelos mentais,e o trabalho
colaborativo, conforme Ashburn & Floden (2006).
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RESUMO
Este trabalho constitui um ensaio teórico em que buscamos uma aproximação entre Unidades de
Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) caracterizadas em Moreira (2011) e a Modelagem
Matemática como alternativa pedagógica. Com a finalidade de alinhavar uma estrutura para atividades
educacionais em que UEPS poderiam ser subsidiadas por atividades de Modelagem Matemática,
descrevemos uma proposta desenvolvida e apresentamos alguns elementos que indicam que atividades
de modelagem contemplam princípios conceituais e metodológicos que norteiam uma UEPS, conforme
caracterizado em Moreira (2011). A partir da identificação desses elementos podemos conjecturar que a
inclusão de atividades de modelagem na UEPS pode fortalecê-la no que se refere à sua capacidade de
promover a aprendizagem significativa dos estudantes.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; UEPS; Modelagem Matemática

ABSTRACT
This paper is a theoretical paper in which we seek an approximation of Potentially Meaningful Teaching
Unit (PMTU) proposed in Moreira (2011) and Mathematical Modeling. In order to outline a framework
for educational activities that PMTU could be supported by mathematical modeling activities, we
describe a proposal developed and present some evidence that modeling activities include conceptual
and methodological principles that guide PMTU, as Moreira (2011 ) features. From the identification of
these elements we can conjecture that the inclusion of modeling in LIFO can strengthen it in terms of its
ability to promote meaningful learning of students.
Keywords: Meaningful learning; PMTU; Mathematical Modelling

INTRODUÇÃO
A teoria da aprendizagem significativa teve sua origem em 1963 com David Ausubel e recebeu
depois contribuições de vários pesquisadores como, por exemplo, J. Novak, D. Gowin, M. A.
Moreira.Buscar essa aprendizagem por meio das atividades escolares desenvolvidas com alunos nos
diferentes níveis de escolaridade, ainda que seja um dos principais objetivos, é ainda um desafio em
muitas circunstâncias educacionais.
Neste sentido, Moreira (2011) indica a construção do que denomina Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS). Segundo o autor trata-se de atividades cujas características têm
potencial para facilitar a aprendizagem significativa dos estudantes. O autor, a partir de alguns
princípios que considera fundamentais para a ocorrência de aprendizagem significativa bem como a
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partir de uma filosofia educacional, define um conjunto sequencial de procedimentos que caracterizam
uma UEPS.
Neste texto, a partir de uma caracterização de atividades de Modelagem Matemática,
buscamos uma aproximação entre UEPS e atividades de modelagem.
Com a finalidade de alinhavar uma estrutura para atividades educacionais em que UEPS
poderiam ser subsidiadas por atividades de Modelagem Matemática, descrevemos uma proposta
desenvolvida com alunos de um curso de Química para o ensino de equações diferenciais e
apresentamos alguns elementos que indicam que atividades de modelagem contemplam princípios
conceituais e metodológicos que norteiam uma UEPS, conforme caracterizado em Moreira (2011. A
partir da identificação desses elementos podemos conjecturar que a inclusão de modelagem na UEPS
pode fortalecê-la no que se refere à sua capacidade de promover a aprendizagem significativa dos
estudantes.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E AS UEPS
A teoria da Aprendizagem Significativa corresponde a uma proposta psicoeducativa em uma
perspectiva cognitivista formulada por David Ausubel na década de 1960. Ausubel entende a
Aprendizagem Significativa como um processo de modificação do conhecimento e para tanto,
reconhece a importância dos processos cognitivos dos alunos, que ocorrem em uma interação entre as
informações novas e a estrutura cognitiva de cada um (Ausubelet al. 1980).
Levando em consideração as ideias já apresentadas pelo próprio Ausubel, Moreira (1999),
define a Aprendizagem Significativa como um processo por meio do qual o sujeito que aprende
relaciona, de maneira não arbitrária e substantiva, uma nova informação a um aspecto relevante de sua
estrutura cognitiva. A não-arbitrariedade indica que a nova informação deve se relacionar com um
aspecto relevante da estrutura cognitiva de quem aprende e, não com um aspecto arbitrário qualquer.
A substantividade significa que é a essência da nova informação que deve ser interiorizada pela
estrutura cognitiva e não um conjunto de símbolos usados para expressá-la.
David Ausubel ao longo da estruturação de sua teoria, especialmente entre as décadas de
1960 e 1980, identificou condições básicas para a ocorrência de aprendizagem significativa: a utilização
de um material potencialmente significativo nas atividades de ensino; a existência, na estrutura
cognitiva do aluno, de conhecimentos prévios que permitam o relacionamento do que o aluno já sabe
com os conhecimentos novos; e a predisposição positiva do aluno para aprender.
Considerando estas condições, diversos autores defendem que a organização do material de
ensino para as aulas visando à aprendizagem significativa dos estudantes deve considerar dois
princípios: a diferenciação progressiva - princípio segundo o qual as ideias mais gerais e inclusivas da
disciplina devem ser apresentadas no início e logo sendo diferenciadas em função dos detalhes e da
especificidade; e a reconciliação integradora - princípio segundo o qual programar o ensino implica na
realização de esforços sérios e explícitos para explorar as múltiplas relações entre conceitos parecidos,
destacando as semelhanças e as diferenças importantes, de maneira tal que possam esclarecer as
inconsistências reais ou aparentes.
Ainda que estes princípios e condições sejam ‘orientadores’ do planejamento e da execução de
atividades de ensino, já em 1973 Joseph Schawb argumentava que qualquer evento educativo envolve
quatro elementos fundamentais: o aluno, o professor, o conteúdo e o meio ou contexto social.Assim,a
organização de atividades de ensino visando à aprendizagem significativa dos estudantes e que levem
em conta estes elementos tem orientado discussões importantes em diferentes áreas de conhecimento
e, em particular, na Educação Matemática.
Neste sentido, Moreira (2011) indica a construção do que denomina Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS). Segundo o autor trata-se de atividades cujas características têm
potencial para facilitar a aprendizagem significativa dos estudantes. O autor, a partir de alguns
princípios que considera fundamentais para a ocorrência de aprendizagem significativa bem como a
partir de uma filosofia educacional, define um conjunto sequencial de procedimentos que caracterizam
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uma UEPS. A Figura 1 indica estes princípios bem como as características do domínio conceitual e do
domínio metodológico de uma UEPS.
Moreira (2011), a partir da caracterização de uma UEPS como mostrado na Figura 1, determina
uma sequência de passos que devem integrar uma unidade de ensino: 1-definição do tópico (conteúdo)
a ser abordado na unidade de ensino; 2- criar e/ou propor situações que viabilizem ao aluno externalizar
seu conhecimento prévio em relação ao tópico; 3-propor situações-problema em nível introdutório em
relação ao conteúdo;4-apresentar elementos do conteúdo em estudo considerando a diferenciação
progressiva; 5- concentrar o foco em aspectos mais gerais, mas fundamentais, no ensino do tópico a ser
estudado na UEPS;6- fazer uma associação entre a diferenciação progressiva visando buscar a
reconciliação integradora por meio de um conjunto de atividades e/ou ações.
O autor argumenta ainda que a avaliação da aprendizagem na UEPS deve dar-se de forma
continuada, especialmente no 6º passo e pode ser tanto formativa quanto somativa, por meio de
questões e/ou situações que impliquem compreensão, atribuição de significado e capacidade de
transferência.
Levando em consideração que, uma condição para que ocorra aprendizagem significativa é a
utilização de material potencialmente significativo nas atividades de ensino, e que, segundo Ausubelet
al. (1980), resolver um problema pode ser encarado como um meio para promover a aprendizagem
significativa, neste texto tratamos de atividades de Modelagem Matemática como situações de ensino
que podem subsidiar unidades de ensino potencialmente significativas.

Figura 1: Caracterização de UEPS (Fonte: Moreira, 2011)
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MODELAGEM MATEMÁTICA
Entendemos a Modelagem Matemática como uma alternativa pedagógica para o ensino e a
aprendizagem da Matemática, a partir da qual fazemos uma abordagem, por meio da Matemática, de
uma situação-problema não essencialmente matemática (ALMEIDA e FERRUZZI, 2009). Por ser assim
entendida, a Modelagem tem como aporte maior a realização de investigações em sala de aula em que
diferentes hipóteses são elencadas e por meio das quais diferentes resoluções matemáticas são
empreendidas com vistas a resolver um problema. Neste ambiente de investigação, tão importante
como as respostas encontradas para os problemas investigados, são as discussões realizadas durante a
resolução do problema.
Em atividades de Modelagem, de modo geral, os alunos são levados a escolher um problema
de seu interesse, fato que, em muitas situações, faz os alunos sentirem-se corresponsáveis pela
investigação. Desse modo, é como se os estudantes aceitassem a um convite, o de responder a um
problema por meio da matemática.
Ao fazer uso da matemática, considerando tanto o uso de algoritmos quanto conceitos
matemáticos em si, os alunos podem, ou aplicar conhecimentos já construídos durante as aulas, ou
construir novos conhecimentos. Em muitas situações, ao se envolver com atividades de Modelagem, os
alunos se deparam diante de um obstáculo para o qual não possuem, provisoriamente, conhecimentos
suficientes para superá-lo, emergindo assim a necessidade de construir esse conhecimento por meio
dessa atividade. Logo, em Modelagem, os alunos tanto ressignificam conceitos já construídos quanto
constroem outros diante da necessidade de seu uso.
Os interesses e conhecimentos de cada grupo de alunos envolvido com atividades de
Modelagem remetem a resoluções que podem fazer uso de diferentes conceitos matemáticos. Neste
sentido, ao compartilhar as diferentes resoluções, os alunos tanto põe em evidência aquilo que sabem e
pensam a respeito do assunto em questão, quanto conhecem outros modos de pensar sobre o assunto
– em termos da Matemática usada e das hipóteses e simplificações realizadas.
Segundo Almeida e Ferruzzi (2009)
[...] a atividade de Modelagem se configura como uma atividade que,
para os envolvidos na atividade, implica em um conjunto de ações como
a busca de informações, a identificação e seleção de variáveis, a
elaboração de hipóteses, a simplificação, a obtenção de uma
representação matemática (modelo matemático), a resolução do
problema por meio de procedimentos adequados e a analise da solução
que implica numa validação, identificando a sua aceitabilidade ou não
(p.120 e 121).
O modelo matemático, por sua vez, é uma representação simplificada da realidade sob a ótica
daqueles que a investigam. Segundo Lesh (2010), um modelo matemático é um sistema conceitual,
descritivo ou explicativo, expresso por meio de uma linguagem ou uma estrutura matemática, com a
finalidade de descrever o comportamento de outro sistema e permitir a realização de previsões sobre
este outro sistema. Ainda de acordo com o autor, é possível que o modelo construído para representar
uma situação num dado momento sirva, também, para representar outro sistema em um momento
posterior.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA MEDIANTE ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA:UMA
PROPOSTA DESENVOLVIDA
Diversos autores (entre eles Borssoi e Almeida (2004), Almeida e Fontanini (2010)), têm se
debruçado sobre a investigação do potencial de atividades de Modelagem Matemática para
desencadear a aprendizagem significativa dos estudantes. De modo geral, resultados dessas pesquisas
indicam que as características de atividades de Modelagem estão alinhadas com os princípios
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 163

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
estabelecidos para a ocorrência de aprendizagem significativa. Neste trabalho, entretanto, estamos
interessados na investigação da associação de atividades de modelagem com atividades de ensino bem
estruturadas como é o caso das UEPS.
Com a finalidade de alinhavar uma estrutura para atividades educacionais em que Unidades de
Ensino Potencialmente Significativas poderiam ser subsidiadas por atividades de Modelagem
Matemática, descrevemos uma proposta desenvolvida e apresentamos alguns elementos que indicam
que atividades de modelagem contemplam princípios conceituais e metodológicos que norteiam uma
UEPS, conforme caracterizado em Moreira (2011).
O ensino de equações diferenciais em um curso de Química
A proposta a que nos referimos no texto foi desenvolvida durante 38 aulas em uma turma de
um curso de Bacharelado em Química, trabalhando o tópico de equações diferenciaisincluído na
programação da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II.
Levando em consideração que este era o primeiro contato dos alunos com Modelagem
Matemática, o desenvolvimento da proposta iniciou com atividades indicadas pela professora com a
finalidade de familiarizar os alunos com ações associadas ao desenvolvimento de atividades de
Modelagem Matemática, conforme indicam Almeida atal (2012). Posteriormente os próprios alunos
foram responsáveis pela definição, estruturação e análise de situações–problema. Esta estruturação
para a familiarização do aluno com a modelagem é denotativa da necessidade de articulação entre
definição, investigação e resolução. Algumas aulas eram destinadas a sistematização do conteúdo, de
acordo com o tipo de equação diferencial. Durante as aulas, a modelagem algumas vezes foi usada para
introduzir conceitos matemáticos ainda não conhecidos e outras com a finalidade de aplicação de
métodos e/ou resultados estudados nas aulas. Sempre que possível fazia-se referência a aspectos das
atividades de modelagem a fim de ilustrar algo ou reforçar ideias, no sentido do princípio da
reconciliação integradora.
Algumas atividades foram desenvolvidas em laboratório de informática onde os alunos
trabalhavam com softwares que permitiam, a exemplo, visualizar de forma dinâmica a interpretação
geométrica de equações diferenciais e, em outro momento, estudar o modelo de crescimento inibido
simulando alguns resultados e acompanhando a representação gráfica simultaneamente.
A representação da Figura 2 ilustra como os conceitos sobre Equações Diferenciais Ordinárias
de Primeira ordem e de Segunda ordem foram sendo estudados, dos mais abrangentes para os mais
específicos, e os momentos em que as atividades de modelagem programadas para as aulas foram
inseridas. O termo AM denomina atividade de modelagem e o termo EDO/EDP denomina equação
diferencial ordinária/parcial, respectivamente.
Equações Diferenciais

EDO

EDP

1a Ordem
2a Ordem

Separáveis

Exatas

Homogêneas

Lineares

Ordem Superior

Linear Coef.
Constantes
Outras

Equação Homogênea

AM1

AM2

Mét. Equação
Auxiliar
Met. Min.
Quadrados

Linearização
funções

Método de
Ford-Walford

Equação não
Homogênea

AM3

Met. Coef.
Indeterminados

Fator
Integrante

Met. Variação
dos Parâmetros

AM4

Figura 2:Representação quantoà organização dos conceitos integrados a algumas atividades de
modelagem.
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Considerando também a natureza contextual do conhecimento a que já nos referimos como
um dos elementos da atividade educacional, os temas apresentados aos alunos bem como aqueles
posteriormente por eles escolhidos estão associados com temáticas de interesse para alunos de um
curso de Química. Com a expectativa de elucidar a aproximação que pretendemos indicar no texto
apresentamos, ainda que de forma abreviada, duas atividades desenvolvidas pelos alunos e associadas a
diferentes momentos de familiarização dos alunos com a modelagem bem como com os conceitos
relativos ao conteúdo equações diferenciais ordinárias.
Atividade 126: Estudo da Degradação do Herbicida Imazaquim
O Imazaquim é um herbicida de uso intensivo no Brasil, classificado como ligeiramente tóxico,
utilizadoem culturas de soja, com o objetivo de combater plantas daninhas. Apesar de não causar
impacto ambiental grave, devido aos seus efeitos ecológicos leves pode atingir e contaminar as fontes
de água naturais pela solução de lavagem gerada pelo manejo do herbicida. O objetivo do trabalho era
estudar a degradação ou decaimento do Imazaquim em solução aquosa, no decorrer do tempo de
irradiação. Os dados Tabela 1foram fornecidos por um cromatógrafoe correspondem à concentração
convertida em área, que é diretamente proporcional à concentração.
O desenvolvimento da atividade foi seguindo o conjunto de ações: Definição das variáveis e
parâmetros:(t) tempo de irradiação; (C(t)) concentração do herbicida no tempo t;(A(t)) concentração do
herbicida, convertida em área, no tempo t; e, (k) constante de proporcionalidade.Levantamento das
hipóteses: H1: O intervalo de tempo considerado para o modelo é: t[0, ), com t; e, H2: A taxa de
degradação de Imazaquin é proporcional à sua concentração, presente na solução aquosa em cada
tempo t.Formulação do Modelo Matemático:Se A é a concentração de Imazaquim e t o tempo de
irradiação a que a solução do produto esteve exposta, então, considerando a hipótese H2, podemos

dA
 kA , onde k  0 .Resolução do Problema Matemático: trata-se de
dt
 kt
uma equação diferencial ordinária de variáveis separáveis, cuja solução é A  Me , com k e M
constantes reais. O valor dos parâmetros M e k,foi obtidos pela linearização ln A  ln M  kt e pelo uso
dos dados da Tabela, conduzindo ao modelo A(t )  1522707e0,004t . Validação do Modelo:a Tabela 1 e
formular o seguinte modelo

a Figura 3 ilustram a sistematização usada para comparar dados iniciais da situação estudada e
resultados do modelo.A análise do modelo permite prever a extinção do Imazaquin com o passar do
tempo. A concentração é insignificante após 1300 minutos.ou seja, aproximadamente 21,5 horas.
Tabela 1: Dados observados e valores do modelo
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Esta atividade foi desenvolvida pelos alunos sob a orientação da professora e as informações necessárias foram
fornecidas aos alunos pela professora da disciplina.
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Figura 3: Os dados eo modelo obtido

Atividade 2: Estudo da variação da Turbidez no tratamento de água da Sanepar
Esta atividade foi desenvolvida por quatro alunos e objetivo foi estudar a diminuição da
turbidez no processo de tratamento da água oferecida à população da cidade. As informações foram
obtidas junto a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), empresa pública responsável pelo
fornecimento de água potável na cidade. A equipe buscou um modelo para indicar a variação da
turbidez da água nos tanques de decantação e filtração em um determinado tempo após a entrada da
água na estação de tratamento.
Para o estudo o grupo usou o modelo de compartimentos lineares (Bassanezi, 2002, p. 151) e
as hipóteses H1:as vazões de entrada e de saída são iguais e constantes (  e =  s =330L/s); H2: a variação
da turbidez da água em cada tanque, no instante t, é dada pela diferença entre a turbidez da água que
entra no tanque e a turbidez da água que sai do tanque; e, H3: por um intervalo de tempo em que
t  (t0 , t1 ) temos,  e ,  s ,  e  constantes. Formularam o sistema de equações diferenciais lineares
'

TD   TD
de primeira ordem,  '
, o qual foi escrito como uma equação diferencial de segunda

TF   TD   TF
0,85t
ordem e resolvido, fornecendo o modelo para a turbidez no tanque de decantação, TD  27,1e
,eo

0,85t

0,9t

 487,58e .Os parâmetros foram calculados a
modelo para o tanque de filtração, TF  460,88e
partir das informações obtidas na empresa e/ou estimativas fundamentadas na literatura. A Figura 4
mostra a representação gráfica dos modelos.

Figura 4: Representação dos modelos Td(t) e Tf(t)
PRINCÍPIOS E PASSOS DA UEPS NAS ATIVIDAES DE MODELAGEM – CONJECTURANDO UMA
APROXIMAÇÃO
Os princípios que fundamentam as UEPS definidas por Moreira (2011) estão ancorados em
elementos e encaminhamentos sintonizados com uma perspectiva educacional que tem como foco a
aprendizagem significativa. Os aspectos sequenciais denominados também por Moreira de ‘passos’,
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apresentam indicações do tipo de atividades e de procedimentos que podem ser desenvolvidos nas
unidades de ensino com vistas à ocorrência de aprendizagem significativa.
É neste contexto que buscamos, neste texto, uma aproximação entre UEPS e Modelagem
Matemática, apresentando argumentos que representam indícios de que este tipo de atividade pode
favorecer a aprendizagem significativa dos alunos por meio de uma UEPS.
O desenvolvimento da proposta que de forma abreviada descrevemos neste texto e as duas
atividades, que apresentamos a título de ilustração de um conjunto maior de atividades, podem
corresponder a atividades indicadas para uma UEPS.
A escolha de um conteúdo de um programa maior (no caso o estudo de equações diferencias
em uma disciplina de CDI27)corresponde ao primeiro passo da UEPS. Neste caso aspectos declarativos e
procedimentais de como o tópico seria desenvolvido e sua relação com outros conteúdos da disciplina
se deu por meio de uma discussão com os alunos orientada pela Figura 2.
As discussões desencadeadas com vistas à externalização de conhecimentos prévios dos
alunos, ainda que não sejam descritas com detalhes no texto, foram realizadas e foram fundamentais
para o planejamento do uso da Modelagem Matemática para o ensino de equações diferenciais.
Entretanto, é a partir do passo 3 que o papel da modelagem parece fortalecer em grande
medida o potencial da UEPS para a aprendizagem significativa.
Situações-problema em nível introdutório, como é o caso da atividade 1 que descrevemos, ao
mesmo tempo em que colocaram os alunos em contato com os conceitos iniciais em relação às
equações diferenciais ordinárias fizeram-no de forma a desenvolver nos alunos a intencionalidade, a
atitude investigativa e associada ao uso de recursos computacionais.
O modelo obtido nesta atividade é relativamente simples, mas além de revisitar conceitos da estrutura
cognitiva dos alunos, a atividade serviu como um organizador prévio do processo de modelagem. Ao
final da atividade, com vistas a uma avaliação formativa, foi solicitado aos alunos responder a uma Ficha
de Levantamento, que traria informações tanto sobre as impressões dos alunos sobre a modelagem
quanto à identificação de conhecimentos prévios.
Outras atividades (não descritas no texto mas indicadas na Figura 2 – AM2, AM3, AM4) já
viriam para representar um ‘avanço’ dos alunos tanto em relação ao desenvolvimento do conteúdo de
equações diferenciais quanto em relação à estruturação de modelos mentais, de definição de problemas
por si só, na busca por soluções e na realização de trabalhos colaborativos em grupos, aspectos
alinhados com as indicações no ‘passo 5’ caracterizado na UEPS.
As orientações e explicações da professora para estas atividades tinham a intenção de
apresentar o conteúdo considerando a diferenciação progressiva em que aspectos mais gerais e
inclusivos eram discutidos e o encaminhamento para o estudo de aspectos mais específicos era definido
para as diferentes atividades de Modelagem Matemática desenvolvidas.
A atividade 2 que descrevemos no texto, análise da turbidez da água, por sua vez, já
corresponde a um estágio do estudo de equações diferenciais em que conceitos mais avançados, como
é o caso da resolução de sistemas de equações diferenciais, seriam introduzidos e formalizados. Por
outro lado, os alunos também já estavam familiarizados com a condução de uma atividade de
modelagem e nesse caso eles próprios já definiram o problema que iriam investigar na atividade.Com
esta atividade foi possível ao grupo de alunos que a desenvolveu buscar uma reconciliação integradora
no sentido de que conceitos já estruturados em atividades anteriores precisariam ser adequadamente
articulados: duas equações diferenciais de 1ª ordem (um sistema) conduziria a uma equação de 2ª
ordem cuja solução serviria para as duas equações originais.
Esta mesma atividade bem comoaquelas desenvolvidas por outros grupos de alunos neste
estágio do desenvolvimento da unidade de ensino para equações diferenciais, nos permitiu perceber a
transferência de conhecimento para situações novas, uma vez quenão estavam explícitos os métodos
que deveriam ser aplicados em cada caso e estes também não foram indicados pelo professor.Vale
ressaltar também que o trabalho individual e isolado dos alunos não foi frequente, sinalizando que em
um ambiente que proporciona liberdade de escolha, o trabalho colaborativo normalmente é a opção
27
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dos alunos. Isso vem ao encontro das recomendações para o trabalho em uma UEPS.
A apresentação de dados obtidos com os estudantes participantes dessa proposta em relação
à verificação de indícios de aprendizagem significativanão está no escopo deste texto mas é detalhada
em Borssoi e Almeida (2004). Naquele texto configura-se uma sintonia entre os princípios básicos
estabelecidos para a ocorrência dessa aprendizagem e as ações e produções dos estudantes.No
presente trabalho, entretanto, considerando a caracterização de Modelagem Matemática que
apresentamos em seção anterior e a argumentação aqui enunciada,podemos inferir que a inclusão de
atividades de modelagem na estrutura de umaUEPS também envolveria o elemento considerado
fundamental por Joseph Schawb, o contexto social.
Levando em consideração a construção apresentada por Moreira (2011) para uma UEPS, tanto
no que se refere ao domínio conceitual quanto ao domínio metodológico e ao desenvolvimento de uma
sequência de atividades de Modelagem Matemática conforme descrevemos, podemos conjecturar que
a inclusão de modelagem em UEPS pode fortalecê-la no que se refere à sua capacidade de promover a
aprendizagem significativa dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o quadro teórico exposto neste texto, que caracteriza a Modelagem Matemática
como alternativa pedagógica e enuncia a construção de Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas apresentadas por Moreira (2011), mostramos aproximações que permitem conjecturar
que atividades de modelagem podem ser incluídas em UEPS de forma a proporcionar condições
favoráveis à aprendizagem significativa dos alunos. Neste sentido, com este ensaio buscamos uma
aproximação entre UEPS e Modelagem Matemática, vislumbrando a possibilidade de potencializar a
ocorrência de aprendizagem significativa por meio de UEPS quando estas estão aliadas a atividades de
Modelagem Matemática. Pesquisas futuras podem se debruçar sobre o planejamento e a execução de
unidades de ensino aliando estas duas configurações.
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RESUMO
O presente estudo, parte de um trabalho mais abrangente interessado na compreensão da identidade
da área de ensino (de ciências e matemática), tem como propósito refletir sobre a atenção dada ao
conceito de aprendizagem – e as teorias que lhe explicam – nos programas de pós-graduação Stricto
sensu da região sudeste brasileira que integram a Área de Ensino na CAPES. Nossa premissa é que o
conceito “aprendizagem” é central para a formação do pesquisador deste campo, assim, buscamos
identificar a presença desta temática na proposta dos cursos que integram os referidos programas. A
busca se deu na página web dos mesmos, as disciplinas obrigatórias e eletivas foram coletadas e
analisadas. Buscamos disciplinas especificamente ocupadas com o tema, “Teorias de Aprendizagem”, e,,
focando a Teoria da Aprendizagem Significativa, nos dedicamos à busca de disciplinas específicas sobre
o tema bem como a presença de autores/artigos representativos deste referencial. Os resultados
indicam que dentre os 44 cursos dos 34 programas da área de Ensino existentes na região sudeste, 25
oferecem a disciplina “ Teorias de Aprendizagem”, sendo sete de caráter eletivo, dez obrigatórias e oito
cursos não esclarecem a modalidade da disciplina. A disciplina é preponderantemente ministrada nos
cursos de mestrado profissional. A TAS, juntamente com as teorias de Piaget e Vigotsky, preponderam
em relação às demais teorias cognitivistas.
Palavras-chave: Pós-Graduação, Aprendizagem e Teoria da Aprendizagem Significativa, Área de Ensino
(Capes)

ABSTRACT
This study was part of a more comprehensive understanding about the identity of math and science
teaching field. It aims to reflect on the attention given to the concept of learning and the theories that
explain it. So, we identified the quantity of Stricto sensu post gradute programs in teaching field offered
in Brazil from CAPES homepage and focused in the southeast region to verify the presence of the
discipline “Learning Theories” and the evidence of the Theory of Meaningful Learning by authors and on
articles. We believe that the subject “learning theory” is so important in academic course and for the
reasercher formation too. The results indicate that among the 44 of 34 courses in the area of teaching,
25 offer the subject “Learning Theories”, in seven courses, de subject is elective, ten obligatory and
eight courses don’t show the profile of the subject. The subject is offered mainly in professional
master’s course. TAS, along with the theories of Piaget and Vigotsky, prevail the cognitive theory.
Keywords: Post Gradute, Learning Theories and Theory of Meaningful Learning, Education field
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INTRODUÇÃO
O presente estudo é parte de um trabalho mais abrangente, em andamento, que busca
caracterizar a identidade da área de Ensino de Ciências e Matemática28,a qual denominaremos de ECM
ao longo do trabalho. O mesmo tem como propósito refletir sobre a atenção dada ao conceito de
aprendizagem – bem como as teorias que lhe explicam – pelos programas de pós-graduação Stricto
Sensu brasileiros que integram a Área de Ensino na CAPES, (2012). Nossa premissa é que o conceito
“aprendizagem” é central e essencial para a formação do pesquisador deste campo de conhecimento
(Lemos, 2005 e Moreira,1997) e, em consequência, deveria ser ensinado nos cursos deste nível.
Acreditamos que esta reflexão pode ajudar tanto na compreensão da Área de Ensino como
campo de conhecimento, bem como na reflexão sobre a estrutura curricular dos referidos programas.
Além disso, nos interessa identificar a abrangência da TAS, referencial teórico com o qual trabalhamos
diretamente, nos referidos Programas. Vale assinalar que os Programas de pós-graduação Stricto sensu
possuem características específicas , como por exemplo a que visa prioritariamente à formação do
pesquisador (Sucupira, 1965) por meio dos cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e
Doutorado.
Nesse contexto, após o levantamento do número de Programas de pós-graduação atualmente
existentes no Brasil, nos dedicamos à busca da temática “aprendizagem” na proposta formativa dos
referidos programas, sobretudo nas disciplinas oferecidas. A busca, ora restrita à região sudeste, se deu
na página web dos mesmos, das quais a relação de disciplinas obrigatórias e eletivas para os diferentes
cursos de cada Programa foram coletadas e analisadas.
Inicialmente levantamos as disciplinas especificamente ocupadas com o tema, como por
exemplo “Teorias de Aprendizagem” e, posteriormente, focando na Teoria da Aprendizagem
Significativa, nos dedicamos à busca de disciplinas específicas sobre o tema bem como à menção das
mesmas nas ementas das disciplinas e à presença de autores/artigos representativos desta teoria nas
referências bibliográficas.
Moreira (1997), há cerca de 15 anos, já sinalizava para a preponderância das teorias
cognitivistas no contexto educativo, do ensino e da sua investigação. De acordo com o autor, já naquela
época, as palavras de ordem eram aprendizagem significativa, mudança conceitual e construtivismo e,
paralelamente, dizia ele, já quase não se ouve em estímulo, resposta, reforço positivo, objetivos
operacionais, instrução programada e tecnologia educacional. . O autor ressalta que um bom ensino
deve ser construtivista, promover a mudança conceitual e facilitar a aprendizagem significativa.
Dessa forma, acreditamos que por meio de alguma disciplina que trate das teorias de
aprendizagem, o profissional em formação, poderá ter maiores e melhores subsídios teóricos para a sua
prática profissional futura, como formador e investigador, e assim, otimizar o processo de ensino em
sala de aula.
No Brasil, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), instância
que, no Ministério da Educação, é o órgão que regulamenta e avalia os Programas de pós-graduação
Stricto sensu, especificamente responsáveis pela formação de pesquisadores neste nível e, no caso dos
cursos de mestrado profissional, pelo aprimoramento profissional dos docentes.
Esta área surgiu, devido ao seu reconhecimento como área de pesquisa e logo, como campo de
conhecimento. Tal processo caracterizou-se pela mobilização e interesse de profissionais dos diferentes
campos de conhecimento, especialmente físicos, químicos, matemáticos, biólogos e geólogos que
juntamente com a cooperação de profissionais de áreas mais relacionadas às ciências humanas, como
psicólogos, filósofos, pedagogos, entre outros, que se debruçaram no estudo de questões relacionadas
ao ensino e pesquisas das disciplinas inseridas nas áreas destacadas acima, como também na mediação
do conhecimento, e do conhecimento científico construído pela mesma.

28

Apesar do nome da área de “Ensino de Ciências e Matemática” ter modificado para área de“Ensino” em junho de
2011. Continuaremos a utilizar a nominação “Ensino de Ciências e Matemática” (ECM) devido à indefinição da
estrutura interna desta subárea pela CAPES.
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Assim, área de ECM, foi instituída pela CAPES em setembro de 2000 com sete Programas de pósgraduação, atualmente, no ano de 2012, conta com um quantitativo de setenta e dois. Ou seja, pode-se
perceber que houve um crescimento expressivo na área e em trabalhos desenvolvidos, contribuindo
ainda mais para sua consolidação e credibilidade como campo do conhecimento.
Acreditamos, ao contrário, à reflexão que o avanço da área vem provocando aos profissionais
formadores dos vários campos de conhecimento, ou seja, a preocupação com o “ensino de” rompeu a
fronteira das ciências, pois a preocupação não é mais somente com o desenvolvimento de teorias e que
o conhecimento produzido fique restrito aos pares e à comunidade acadêmica, mas que este seja
difundido em sala de aula e que a sociedade tenha acesso e perceba a aplicabilidade desse
conhecimento em seu cotidiano.

REFERENCIAL TEÓRICO
O presente estudo nos confronta com a necessidade de refletirmos sobre o que é um campo de
conhecimento em geral e, a partir daí, se o ensino de ciência é efetivamente um campo de
conhecimento.
De acordo com Fensham, (2004) cabe assumir que um campo de conhecimento não se constitui
apenas de teorias científicas, pois na medida em que envolve outras formas e outros tipos de
conhecimento, se constrói e reconstrói por meio da pesquisa, prática fundamental para a constituição e
consolidação de um campo de conhecimento.
Deste modo, Fensham realizou uma própria reflexão sobre formas de estabelecer critérios para
avaliar o estado da educação em ciência como campo de pesquisa, ou seja, estabelecer alguns detalhes
sobre sua identidade.
Segundo ele, qualquer pesquisa que trate sobre o ensino e aprendizagem de ciências pode ser
identificada como componente de um grande corpus de estudo. O autor acredita que atualmente há um
grande grupo de pesquisadores em educação em ciências , que se reconhece como comunidade e que
estão engajados no mesmo objetivo de propagar o conhecimento científico (FENSHAM, 2004).
Assim, o autor define alguns critérios que podem servir como sugestão para a consolidação de
um campo de conhecimento. Para ele o campo é constituído por quatorze critérios, que são seis
estruturais, sete intra-pesquisa e um de resultado.
O primeiro critério é denominado como “Critério Estrutural” (FENSHAM, 2004, p.4), que consiste
no reconhecimento acadêmico, os periódicos de pesquisa, a associação profissional, as conferências de
pesquisa / congressos, centros de pesquisa e treinamentos de pesquisa.
Para o autor, a estrutura hierárquica das universidades é um importante estágio para o
estabelecimento de novos campos de pesquisa e é alcançado quando compromissos profissionais na
área de pesquisa são feitos.
O segundo critério é denominado como “Intra-Pesquisa” (FENSHAM, 2004, p.4), este está
associado à substância e metodologia da pesquisa, este critério engloba o conhecimento científico,
questões de investigação, desenvolvimento teórico e conceitual ,metodologia de pesquisa, progressão,
publicação modelo e publicação de influência. E o terceiro critério é o “Critério de Resultado”
(FENSHAM, 2004 p.8) , que é entendido como a utilização dos resultados da pesquisa para interação
com o mundo natural e com isso transformá-lo. Este corresponde à Implicação para a Prática, ou seja, a
validação dos critérios para que o conhecimento produzido seja expandido, propagado e que impacte
positivamente na sociedade como um todo a fim de contribuir para o desenvolvimento intelectual e
formação cidadã.
Dessa forma, a participação da sociedade na tomada de decisões está na possibilidade da
totalidade dos cidadãos e cidadãs adquirirem uma formação científica realmente útil e capaz de
contribuir, entre outros objetivos, para suas autonomias intelectuais e aprendizagens subsequentes .
Assim, segundo o mesmo autor, pensar que uma sociedade cientificamente alfabetizada está em melhor
situação para atuar racionalmente frente aos problemas sociocientíficos, constitui uma ilusão que
ignora a complexidade de alguns conceitos científicos implicados num determinado contexto.
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É deste modo que a sociedade poderá ter acesso à ciência e o campo de conhecimento, por sua
vez, mais crédito e reconhecimento, pois a teoria não tem valor algum se não for apropriada pelo meio
social.
De acordo com Moreira & Nardi (2009) a pesquisa em ensino em ciências e matemática existe
há cerca de cinquenta anos e já produziu uma vasta quantidade de conhecimentos que está
documentada nos periódicos e livros da área, muito embora os resultados das mesmas ainda não
tenham promovido o esperado impacto em sala de aula. A expectativa, segundo os referidos autores, é
que tais pesquisas sejam difundidas em sala de aula, pois o foco da área está centrado tanto na
aplicação do conhecimento produzido quanto no seu desenvolvimento, na pesquisa básica.
Nesse contexto, sem desprezar que o profissional do campo do ensino deve ter uma formação
que integre saberes de diferentes campos e que caracterizando a especificidade da área de ensino e do
conhecimento pedagógico do conteúdo , quando se tem uma estrutura cognitiva organizada de forma
lógica com ligações substantivas e não-arbitrárias entre os significados armazenados, o indivíduo poderá
estar melhor instrumentalizado para usar o conhecimento, realizar novas aprendizagens e, portanto,
interagir com e na realidade ( LEMOS, 2005).
Assim, acreditamos que a Teoria da Aprendizagem Significativa seja frutífera para este
propósito, pois a mesma subjaz a construção do conhecimento humano é compatível com outras teorias
construtivistas e que são subjacentes a ela (MOREIRA, 1997).
De acordo com Moreira (2008), a aprendizagem significativa é aquela que tem significado, ou
seja, o significado do novo conhecimento é construído por meio da interação com algum conhecimento
prévio presente na estrutura cognitiva do aprendiz.
Ao relacionar o novo conteúdo apresentado a algo já presente na estrutura cognitiva, o aprendiz
pode dar significado próprio ao novo conhecimento, atribuindo assim uma leitura personalizada ao
conteúdo apresentado no evento educativo, o qual engloba o contexto, o conteúdo, o aluno e o
professor e a avaliação (LEMOS, 2008)
Moreira (2008) também ressalta que para ocorrer tal aprendizagem o aluno precisa estar
predisposto a aprender, pois assim poderá interagir o conhecimento que já existente na estrutura
cognitiva com o novo apresentado, dando significado próprio ao mesmo.
O professor por sua vez, precisa buscar formas de diagnosticar o que o aluno tem de
conhecimento prévio antes de apresentar o novo, para que o mesmo tenha condições de aprender
significativamente e utilizar tal conhecimento em seu cotidiano.
Aprender a utilizar o conhecimento científico para perceber os estímulos do ambiente,
interpretá-los e a partir daí, construir uma resposta cognitiva, afetiva, atitudinal é inerente ao ser
humano, escolarizado ou não (LEMOS, 2008). Aqui cabe ressaltar a importância de se aprender
significativamente, pois o aprendiz poderá ter subsídios para discussão, autonomia para a busca do
conhecimento e material para a construção de um cidadão crítico e ativo na sociedade na qual está
inserido.
Sendo assim, segundo a mesma autora, uma situação de ensino corresponde ao momento em
que uma pessoa, intencionalmente, ajuda outra a aprender alguma coisa. Entretanto, o conhecimento
individual não é um objeto concreto e diretamente observável. Ele é, conforme o paradigma
construtivista, um conjunto de representações mentais construídas a partir da interpretação que o
homem faz sobre os objetos do mundo que percebe. Dessa forma, o ato de ensinar e de aprender é
intermediado por diferentes representações sobre um mesmo conhecimento: a do professor, a do aluno
e a do material de ensino apud Gowin (1981).
Nessa interação, a ocorrência de aprendizagem depende que os significados dessas
representações sejam captados e compartilhados, isto é, a aprendizagem é uma ação pessoal e
posterior à captação e compartilhamento dos significados ensinados. Entretanto, não é qualquer
aprendizagem que se deseja, para gerar um conhecimento passível de utilização em outros contextos
e momentos, ela deve ser significativa (LEMOS ,2005).
Nesse contexto, acreditamos que esta teoria seja de suma importância para o desenvolvimento
de um ensino – formal ou não formal – que efetivamente tenha o potencial de favorecer a
Aprendizagem Significativa , pois como nos aponta Fensham,(2004), um dos compromissos de uma área
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de conhecimento é fazer com que o conhecimento produzido seja difundido e apropriado pelo meio
social e por meio da Teoria da Aprendizagem Significativa, este conhecimento poderá ser não somente
apropriado, mas ter sentido e significado na vida do aprendiz, contribuindo para o desenvolvimento da
autonomia e de outras aprendizagens.

METODOLOGIA
O trabalho, de abordagem qualitativa, corresponde a uma análise documental visto que, como
nos explica Gil (1991), trata do levantamento de dados em documentos que não sofreram nenhum tipo
de trato analítico. Nossos dados são, portanto, resultado da análise do conjunto de informações
disponíveis no período de 18/03/2012 à 01/04/2012 , nas páginas web dos 72 programas de pósgraduação Stricto sensu da área ECM.
Para alcançar o objetivo descrito no início do trabalho, o estudo foi dividido em algumas etapas
distintas. Primeiramente, em 13/02/2012, consultamos o site da CAPES, para obter a relação de
Programas, e respectivos cursos, de pós-graduação Stricto sensu existentes no Brasil. A busca obedeceu
o seguinte caminho: pagina inicial (www.capes.gov.br); cursos recomendados e reconhecidos; área de
avaliação; grande área multidisciplinar e, nesta grande área; área Ensino.
Com estes dados (Quadro 1), visitamos a página web de cada curso e, visando um estudo piloto,
coletamos os dados disponíveis de todos os Programas da Região Sudeste. Identificados os cursos de
cada Programa, por instituições ,por estado. e nota de avaliação. Após, agrupamos as disciplinas
oferecidas por cada curso e suas respectivas ementas e referências.
Coerente com o propósito deste trabalho, nos debruçamos sobre o quadro de disciplinas
obrigatórias e optativas de cada curso com o objetivo de identificar a atenção dada à temática
aprendizagem, particularmente a existência de disciplina específica ou a menção do termo “Teorias de
Aprendizagem” e/ou “Aprendizagem Significativa”..
Com posse das referências, buscamos os autores que se ocupam diretamente da Teoria da
Aprendizagem Significativa, sobretudo Ausubel, Novak, Gowin e Moreira.Não estamos desconsiderando
aqui a contribuição de outros autores para este referencial. Nossa estratégia metodológica priorizou os
autores mais tradicionais.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
No momento de nossa busca, segunda quinzena de março de 2012, haviam 72 programas de
pós-graduação Stricto sensu da área de Ensino no Brasil. Dentre eles, 13 oferecem somente curso de
mestrado acadêmico (MA),39, curso de mestrado profissional (MP), 19 oferecem os cursos de mestrado
e doutorado (M/D) e apenas um programa localizado no estado de Mato Grosso oferece somente o
curso de doutorado (D). Não existe, até o momento, a oferta dos cursos de MP e doutorado no mesmo
programa.
No quadro abaixo, pode-se observar o quantitativo de Programas e cursos oferecidos por cada
região do Brasil.
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Quadro 1 – Quantitativo de Programas e Cursos da Área de Ensino de Ciências e Matemática
Programas e Cursos
Cursos
Região

Estado

Total

Programas
MA D MP M/D Programas

Rio de Janeiro

12

2

0 8

2

São Paulo

15

2

0 5

8

Espírito Santo

2

0

0 2

0

Minas Gerais

5

1

0 4

0

Acre

raço) -

-

- -

-

Rondônia

-

-

- -

-

Amazonas

2

1

0 1

0

Roraima

1

0

0 1

0

Amapá

-

-

- -

-

Pará

2

0

0 1

1

Tocantins

-

-

- -

-

Maranhão

-

-

- -

-

Piauí

-

-

- -

Bahia

2

1

0 0

1

Ceará

1

0

0 1

0

Rio Grande do Norte

1

0

0 1

0

Paraíba

1

0

0 1

0

Pernambuco

2

1

0 0

1

Alagoas

1

0

0 1

0

Sergipe

1

1

0 0

0

Paraná

5

1

0 2

2

Santa Catarina

2

0

0 1

1

Rio Grande do Sul

11

1

0 7

3

Mato Grosso

2

0

1 1

0

Sudeste

Norte

Nordeste

Sul

Centro-Oeste

34
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Goiás

2

1

0 1

0

Mato Grosso do Sul

2

1

0 1

0

Total

72

Dados coletados em 13/02/2012
A partir do Quadro 1, verifica-se que a região Sudeste concentra maior número de Programas,
34 e que a Norte é a menos favorecida, com apenas cinco (05) . As regiões Norte e Nordeste,
corroborando o déficit de oportunidades que as caracteriza, são as únicas que possuem estados que não
oferecem nenhum curso da área de ensino. Fato que nos alerta sobre a necessidade de maior atenção e
oportunidades nessas regiões.
Por ser a região que concentra o maior número de Programas, optamos por fazer um estudo
prévio na região Sudeste. Para facilitar nosso processo de análise e, também, a apresentação dos dados
e resultados, criamos um código para cada curso. A lógica para a categorização foi: (i) os estados foram
organizados em sequência decrescente conforme o número de programas oferecidos; (ii) os cursos de
cada estado, lembrando que um mesmo programa pode ter mais de um curso e uma instituição pode
ter mais de um programa, foram organizados em ordem alfabética e; então, (iii) numerados em ordem
sequencial precedidos pela sigla dos estados. Obedecendo a ordem numérica de 01 à 23 para o estado
de São Paulo, 01 à 14 para o Rio de Janeiro, 01 à 05 para Minas Gerias e 01 à 02 para o Espírito Santo, ou
seja, dos que oferecem mais programas aos que oferecem menos. Segue abaixo, no quadro 2 como
exemplo, os programas referente ao estado do Rio de Janeiro.
Quadro 2 - Programas e Cursos – Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Estado Programa

Instituição

Curso Sigla

Ciência, Tecnologia e Educação

CEFET/RJ

MA

RJ1

MA

RJ2

Educação em Ciência e Saúde

UFRJ
DO

RJ3

Educação Matemática

USS

MP

RJ4

Ensino das Ciências

UNIGRANRIO

MP

RJ5

Ensino de Ciências

IFRJ

MP

RJ6

Ensino de Ciências da Natureza

UFF

MP

RJ7

Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente

UNIPLI

MP

RJ8

Ensino de Ciências e Matemática

CEFET/RJ

MP

RJ9

Ensino de Física

UFRJ

MP

RJ10

Ensino de Matemática

UFRJ

M

RJ11

MA

RJ12

Ensino em Biociências e Saúde

FIOCRUZ
DO

RJ13
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Ensino em Ciências da Saúde e do Meio
UNIFOA
Ambiente

MP

R14

Durante a coleta das informações relacionadas às disciplinas e ementas, encontramos algumas
dificuldades como sites desatualizados ou fora do ar e até mesmo inexistência da homepage do
programa ou do curso pesquisado. Em consequência, não conseguimos as informações desejadas em
quatro (04) dos 44 cursos, ou seja, um déficit de quase 10%.
Como nosso objetivo é refletir sobre a atenção dada ao conceito de aprendizagem nos
Programas de pós-graduação Stricto Sensu da área ECM e as teorias que lhe explicam, assim, agrupamos
as disciplinas oferecidas em dois grupos : obrigatórias e eletivas. No grupo das eletivas, consideramos
também as disciplinas específicas oferecidas por linha de pesquisa.
Seguindo esta etapa, coletamos informações da ementa e bibliografia das disciplinas oferecidas.
Verificamos no grupo das disciplinas coletadas, quais as que contavam com o termo “Teorias de
Aprendizagem” no título ou na ementa, conforme quadro 3:

Quadro 3 - Disciplina Teorias de Aprendizagem
Disciplina "Teorias de Aprendizagem"
Cursos
Total Geral

SP % RJ % MG % ES % Total %

MA

7

87 1

13 0

0

0

0 8

32

DO

4

67 2

33 0

0

0

0 6

24

MP

3

27 5

46 3

27 0

0 11

44

Total disc TA

14 56 8

32 3

12 0

0 25

Observamos que mais da metade dos cursos da área de ensino sediados na região sudeste
oferecem a disciplina de aprendizagem, sendo que em sete cursos, a disciplina é de caráter eletivo, em
dez obrigatória e oito cursos não especificam a modalidade da disciplina. Notamos que a maior parte
dos cursos, 44%, que oferece a disciplina relacionada à “teorias de aprendizagem” é de mestrado
profissional o qual há maior concentração no estado do Rio de Janeiro, por outro lado, no estado de São
Paulo a oferta é maior nos cursos de mestrado acadêmico., com a proporção de 87%.
Tal fato pode ocorrer devido à caracterização do mestrado profissional, que é voltado para a
formação do profissional em serviço, o qual poderá possibilitar a chegada do conhecimento científico
produzido no âmbito acadêmico à sala de aula, sobretudo, acreditados que a temática aprendizagem
deve estar presente em todos os cursos da área de ensino, ou seja, MA, MP e DO.
Neste grupo de Programas, encontramos um com cursos de mestrado (MA) e doutorado (DO)
com uma disciplina que trata especificamente da Teoria de Piaget e um de mestrado (MA) e doutorado
(DO) que trata especificamente da Teoria da Aprendizagem Significativa, ambos são do estado de São
Paulo.
Quanto aos créditos, só foi possível visualizar em dezoito disciplinas, pois as demais não
estavam disponíveis no momento da coleta. Os créditos variam de um (01) à 12. Um (01) curso a oferece
com a validade de um (01) crédito, três (03) cursos com dois (02) créditos, quatro (04) com três (03)
créditos, sete (07) com quatro (04), dois (02) com seis (06) e um (01) com doze.,
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Notamos que há a predominância da disciplina com validade de quatro (04) créditos, ou seja,
sessenta horas, em sete (07) cursos das disciplinas observadas. Com essa carga horária, acreditamos que
pode haver tempo cabível para que as teorias de aprendizagem sejam apresentadas e discutidas
durante a formação do pesquisador.
Durante a busca, conseguimos coletar informações de 17 ementas e 11 referenciais
bibliográficos. Dessa forma notamos que as ementas descrevem as teorias de aprendizagem de forma
geral, ou seja, não delimitam uma teoria específica a ser estudada, a não ser as disciplinas que
trabalham especificamente com Piaget e Teoria da Aprendizagem Significativa, conforme citado
anteriormente.
Percebemos que 50% das 17 ementas analisadas, mencionam autores como Piaget, Vigotsky e a
Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, Novak, Gowin e Moreira, dessa forma, pode ser
notado a ênfase que está sendo dada nas teorias cognitivistas nos Programas de pós-graduação.
Ao analisarmos o referencial bibliográfico das disciplinas, percebemos que Vigotsky, Piaget e
Ausubel aparecem com a mesma freqüência e Moreira é o que tem mais aparições, sendo citado em dez
cursos, com o referencial de “Teorias de Aprendizagem” e “Aprendizagem Significativa”, dado que
concorda com o levantamento prévio feito relacionado às ementas.
Assim, podemos dizer que não há o predomínio de nenhuma teoria de aprendizagem específica
nas disciplinas oferecidas nos programas da área de ensino e que as teorias de Vigotsky, Piaget e
Ausubel estão sendo apresentadas na maioria dos cursos, o que nos sinaliza a difusão da Teoria da
Aprendizagem Significativa nos Programas Stricto sensu voltados para o ensino.

CONCLUSÃO
Neste trabalho nosso propósito foi refletir sobre a atenção dada ao conceito de aprendizagem e
as teorias apresentadas nos programas de pós-graduação Stricto sensu brasileiros que integram a Área
de ECM na CAPES. Nesse contexto, buscamos as disciplinas especificamente ocupadas com o tema,
“Teorias de Aprendizagem”, e focando na Teoria da Aprendizagem Significativa, nos dedicamos à busca
de disciplinas específicas sobre o tema e na presença de autores representativos deste referencial.
Como resultado, notamos que dos quarenta cursos analisados, 25 oferecem uma disciplina
voltada para “teorias de aprendizagem”. Notamos também que a maioria dos cursos que oferecem a
disciplina é de mestrado profissional.
Quanto às teorias de aprendizagem que se apresentam nos programas, percebemos que as
cognitivistas são as mais freqüentes, com autores como Piaget, Vigotsky, Ausubel e Moreira, ou seja,
pode ser dito que a TAS está sendo difundida nos programas da área de ensino.
Nesse contexto, acreditamos que a Teoria da Aprendizagem Significativa possa ser útil para
potencializar o processo ensino e aprendizagem, pois como nos sinaliza Fensham (2004), quando nos diz
que o campo de conhecimento é construído por meio das pesquisas desenvolvidas e que as mesmas
precisam ser apropriadas pelo meio social, cremos que quando o aluno se reconhece como parte
fundamental da construção do próprio conhecimento, este processo passa a se tornar mais prazeroso e
com significado, fato este de grande importância no evento educativo.
Assim, por meio deste processo, o aluno estará desenvolvendo a autonomia, criticidade e terá
capacidade de aplicar o conhecimento construído à sua realidade social, contribuindo assim para a sua
formação enquanto cidadão a fim de ser atuante na sociedade a qual está inserido.
Dessa forma, mais uma vez destacamos a importância e relevância da disciplina “Teorias de
Aprendizagem”com enfoque na TAS , nos cursos Stricto Sensu da área de ensino, pois assim, a mesma
poderá continuar contribuindo fortemente para a propagação do conhecimento científico no meio
acadêmico e social.
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Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde, Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e
Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, RJ, Brasil / evelyse@ioc.fiocruz.br

RESUMO
Aprender o tema Fungosé de grande relevância para a percepção e compreensão dos fenômenos biológicos
em geral e aqueles relacionados com equilíbrio ambiental em particular. Apesar da importância biológica
deste grupo de seres vivos,Reino Fungi, a abordagem do tema na educação básica costuma estar associada
às questões de saúde/doença humana, à aplicação econômica, à biotecnologia. Ou seja, favorecendo a
construção de uma visão antropocêntrica e utilitarista deste reino por parte dos alunos. Apoiadasnesta
percepção e assumindo que o tema merece maior atenção no cotidiano educativo, nos propusemos a
buscar subsídios para organizar o ensino do tema no ensino fundamental. Para tanto, analisamos quatro
revistas eletrônicas, de acesso livre, da área de ensino de ciências com o propósito de identificar estudos
especificamente ocupados com o ensino e ou aprendizagem deste tema.Apesar da diversidade de temas de
biologia encontrada nos periódicos analisados, nenhum dos artigos aborda diretamente o tema fungos. Tal
fato, além de impossibilitar o segundo propósito deste estudo, analisar estudos sobre o ensino de fungos
fundamentados na teoria da aprendizagem significativa, reforça a relevância e necessidade de pesquisa
sobre a aprendizagem e ensino do tema fungos.
Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Ensino de Biologia, Fungos, Ensino Fundamental, Aprendizagem
Significativa.

ABSTRACT
Learn Fungi is the theme of great relevance for the perception and understanding of biological phenomena
in general and those related to environmental balance in particular. Despite the biological importance of
this group of organisms, Kingdom Fungi, approach the subject in basic education is usually associated
health issues / human disease, the economic application, biotechnology. In other words, favoring the
construction of a utilitarian and anthropocentric view this kingdom by the students. Supported this
perception and assuming that the issue deserves greater attention in the daily education, we decided to
seek grants to organize the teaching of the subject in elementary school. To this end, we analyze four
electronic journals, open access, the area of teaching science in order to identify studies specifically
occupied with teaching and learning and this theme. Despite the diversity of topics found in biology
journals analyzed, none of the articles directly addresses the issue fungi. This fact, in addition to nullifying
the second purpose of this study was to analyze studies on teaching fungi based on the theory of
meaningful learning, reinforces the relevance and need for research on learning and teaching of the subject
fungi.
Keywords: Science Teaching, Teaching Biology, Fungi, Elementary Education, Meaningful Learning.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte de um estudo mais abrangente, voltado para a construção, implementação e
avaliação de uma proposta de ensino do tema fungos à luz da teoria da aprendizagem significativa e, por
outro lado, desdobramento de um levantamento sobre o ensino e a aprendizagem de fungos nas revistas
Ciência & Educação, Investigação em Ensino de Ciências (IENCI) e Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências (RBPEC) (Lougon-Soares, Lemos, 2011). Naquele momento, a análise de todos os
volumes das revistas, respectivamente com quinze, quatorze, e onze anos de edição, não foi
encontradonenhum artigo que abordassem no título do trabalho o tema fungos tão pouco artigos que
possuíam essa temática como foco do estudo.
A adequada compreensão do conceito Fungos e do papel deste grupo de seres vivos no ambiente é
de grande relevância para a aprendizagem dos fenômenos biológicos em geral. Entretanto, em nossa
trajetória enquanto alunas e docentes, percebemos pequena presença desta temática no cotidiano das
disciplinas de ciências e biologia na educação básica, nos cursos de graduação, e, inclusive, nos artigos e
eventos científicos da área de ensino de ciências em geral e biologia em particular.
Os fungos são seres vivos com características específicas integrando, assim, um reino próprio,
denominado Fungi. São seres eucarióticos, com material genético envolvido por membrana, a carioteca,
unicelulares e pluricelulares. Heterotróficos, pois se nutrem de outros seres vivos, são encontrados nos
mais diversos ambientes nos quais interagem de variadas formas, todas fundamentais, para a manutenção
do equilíbrio dos ecossistemas. Algumas vezes desempenham relações mutualísticas com outros seres vivos
tais como os líquens e as micorrizas. Alguns outros, porém, parasitam organismos vivos de variados grupos
e espécies, inclusive o homem.
Apesar da importância biológica do Reino Fungi, em particular para a manutenção dos vários
ecossistemas que compõem o bioma terrestre, não é raro que estes seres sejam confundidos com plantas e
que suas características sejam desconhecidas por boa parte da sociedade, mesmo a escolarizada. Uma
possível explicação para este fato pode estar na história da biologia, visto que estes seres, pela ausência de
clorofila, já foram considerados plantas primitivas ou degeneradas. Porém, evidências moleculares sugerem
que os fungos sejam mais parecidos com os animais do que com as plantas, por possuírem a parede celular
constituída por quitina, mesmo material encontrado nos exoesqueletos dos artrópodes. (Raven, 2001).
Somando a isso, a abordagem do tema na educação básica costuma estar limitada às questões de
saúde (doença), à aplicação econômica e à biotecnologia (Silva et al, 2009). Desse modo, acabam
evidenciados como agentes causadores de doenças ou apenas apresentados como matéria-prima para a
produção de antibióticos, de queijos, e fermentação de bebidas.
Influenciados por esse contexto, os estudantes tendem a construir uma visão utilitarista e
antropocêntrica desse Reino e do ambiente, sem compreenderem sua importância ecológica, como
decompositores e bioindicadores da qualidade ambiental, além de não perceberem a natureza da
interrelação destes com os outros seres vivos e o ambiente (Silva et al, 2009).
Esta abordagemcontraria as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,
1997), cujo objetivo proposto para o ensino de ciências é o de estimular a postura reflexiva e investigativa
sobre fenômenos da natureza e sobre a relação sociedade-natureza. Seguindo esta orientação, é papel do
ensino de ciências oferecer subsídios para que o aluno desenvolva a capacidade de compreender a
relaçãodos seres vivos entre si e com os elementos não vivos da natureza e, assim entender a dinâmica
ambiental e as implicações da dinâmica social humana na mesma.
Partindo do exposto, nos interessa identificar artigos que se ocupam com o ensino e a
aprendizagem do tema fungos e, a partir deles, analisar como o tema vem sendo abordado no âmbito
escolar, particularmente os conceitos e propostas didáticas priorizadas em periódicos de reconhecida
qualidade na área de ensino de ciências.As revistas selecionadas, por estarem nos melhores estratos do
Qualis29 da áreade Ensinona Capes30 (2010) e disponíveis online, foram: Ciência & Educação, Investigação

29

Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção
intelectual dos programas de pós-graduação. A estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma
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em Ensino de Ciências – IENCI, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – RBPEC e a Revista
Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC).

MARCO TEÓRICO
O papel da educação básica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1998,é criar
condições para que os estudantes possam desenvolver suas capacidades intelectuais, e simultaneamente,
construir saberes que propiciem a compreensão da realidade e a participação em relações sociais, políticas
e culturais. Tais condições podem ser encaradas como fundamentais para o exercício da cidadania e para a
construção de uma sociedade democrática e não excludente (Brasil, 1998).
Em decorrência, espera-se que a escola seja um espaço de formação e informação, que favoreça a
inserção do aluno no cotidiano das questões sociais e culturais, nas quais o mesmo possa compreender e
intervir nos fenômenos sociais como um todo. Do aluno, cidadão, espera-se que sua compreensão de
mundo lhe proporcione elementos para um posicionamento crítico e ativo socialmente, bem como
perceber-se integrante, dependente e agente transformador de sua realidade.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a definição de Ciências é expressa como uma
elaboração humana construída para a compreensão do mundo. Nesta perspectiva, o referido documento
defende que os procedimentos científicos e educativos devem estimular uma postura reflexiva e
investigativa sobre os fenômenos da natureza e como a sociedade nela intervém, utilizando seus recursos e
criando uma nova realidade social e tecnológica (Brasil, 1998). Assim, a expectativa é que o aluno do ensino
fundamental II31 seja capaz de relacionar água, calor, luz, seres vivos, solo e outros materiais a fim de
entender a dinâmica ambiental.
Nesse sentido ressaltamos a importância do ensino das Ciências Naturais, em especial do tema
fungos, assumindo que não interessa no processo de escolarização qualquer tipo de aprendizagem. É
preciso almejar e atuar comprometidamente com a facilitação e a ocorrência da aprendizagem significativa.
Quando falamos em aprendizagem significativa, estamos assumindo a Teoria da Aprendizagem
Significativa, TAS (Ausubel, 1980; Moreira, 1999, 2011; Moreira e Masini, 2008),a qual explica que para a
ocorrênciada aprendizagem significativa o aluno deve relacionar as novas ideias, de maneira substantiva e
não-arbitrária, com o conhecimento já presente em sua estrutura cognitiva. Além da intencionalidade do
aprendiz para estabelecer a referida relação, é necessário um segundo fator imprescindível para que ocorra
a aprendizagem significativa: o material de ensino deve ser potencialmente significativo. Ou seja, a
organização do ensino deve considerar os conhecimentos prévios dos alunos, que servirão de ponte para a
construção de novos conhecimentos sobre a temática apresentada. (Moreira, 1999, 2011; Masini &
Moreira at al., 2008), sempre tomando como referência o conhecimento que se deseja ser aprendido.
Destacamos, assim, que não importa a mera memorização de novas informações pelo aluno. É
preciso, no caso das ciências naturais e biologia, que os alunos aprendam significativamente sobre a
dinâmica da vida, sobre os aspectos mais gerais que caracterizam os fenômenos biológicos. Como nos
indireta. Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da
qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos.
30

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados da federação brasileira. A área 46 da
CAPES é a área de pesquisa que se preocupa com questões relacionadas com o Ensino de Ciências e Matemática.
31

A educação básica no Brasil, referente ao ensino regular, é separada por três segmentos: educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio. Mas também podem ser oferecida nas modalidades de educação de jovens adultos
(EJA), educação especial e educação profissional.
O ensino fundamental tem duração de 9 anos e é organizado em dois ciclos. O primeiro, corresponde aos primeiros
cinco anos, é desenvolvido, normalmente, em classes com um único professor para todas as disciplinas. O segundo
ciclo, referente ao trabalho em questão, correspondente aos anos finais, eé desenvolvidopor uma equipe de
professores especialistas em diferentes disciplinas.
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alerta Lemos (2008), é inerente ao ser humano, escolarizado ou não, usar o seu conhecimento para
perceber os estímulos do ambiente, interpretá-los e a partir daí, construir uma resposta a uma ação na sua
realidade.
A aprendizagem significativa, conforme ressalta Novak (1981, 2000), é um conceito chave no
processo educativo, pois parte do princípio de que a educação é um conjunto de experiências cognitivas,
afetivas e psicomotoras que contribuem integradamente para a formação do indivíduo. O referido autor
defende que ao considerarmos integradamente os cinco elementos do evento educativo - aprendiz,
professor, conhecimento, contexto e avaliação - se tem melhores chances de se favorecer a formação, na
estrutura cognitiva do aluno, de significados correspondentes aos ensinados e, como se espera, aos aceitos
na perspectiva da área. Assim a aprendizagem significativa é assumida como resultado de um processo de
negociação de significados, no qual a interação do professor, do aluno e do material didático, torna-se
essencial na representação mental do novo conhecimento por parte do aluno (Moreira, 1999, 2011).
Retomamos, deste modo, o papel da escola, pois é ela que tem a responsabilidade de facilitar a
aprendizagem significativa dos alunos edos significados aceitos no contexto das disciplinas. Somente assim
o aprendiz terá subsídios para, com autonomia, intervir criticamente na sociedade na qual está inserido. O
presente estudo justifica-se pela importância de se conhecer os resultados, positivos e negativos, de
trabalhos já realizados sobre esta temática para, então, se propor uma intervenção de ensino.

METODOLOGIA
Conforme antecipado, a metodologia deste trabalho baseia-se em um estudo prévio (SoaresLougon e Lemos, 2011) realizado com trêsrevistas científicas. Neste momento, além de ampliarmos a
busca, antes limitada aos conceitos relacionados à temática fungos, para os conceitos da teoria de
aprendizagem significativa,agregamos a análise de mais uma revista, a Revista Electrónica de Enseñanza de
lasCiencias (REEC,http://www.saum.uvigo.es/reec/).
Com o propósito de identificar os artigos que se ocupam especificamente do ensino e ou
aprendizagem do tema fungos e, a partir deles, analisar como o mesmo vem sendo ensinado e que
conceitos são priorizados, o presente trabalho foi organizado em sete etapas distintas. Inicialmente
realizamos um levantamento de revistas científicas da área de ensino de ciências (área 46 da CAPES)
classificadas nos estratos A1 e A2, considerando a temática central das mesmas e a acessibilidade online.
Com estes critérios, optamos por trabalhar com duas revistas do estrato A1 - Ciência & Educação e Revista
Electrónica de Enseñanza de lasCiencias (REEC), e duas do estrato A2 - Investigação em Ensino de Ciências
(IENCI) e Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC).
A segunda etapa envolveu a análise detalhada de cada periódico para obterinformações sobre cada
um dos artigos publicados, tais como o ano de publicação, os autores, a instituição na qual os trabalhos
foram desenvolvidos, o perfil dos trabalhos publicados e os assuntos abordados. A partir daí buscamos
textos, cujos títulos e resumos se ocupassem especificamente do tema fungos e ou aprendizagem
significativa.
De acordo com os assuntos tratados nos títulos e resumos dos artigos, categorizamos os mesmos
quanto às temáticas disciplinares, em biologia, física, matemática, química, ciências/pedagogia, ciências
sociais e saúde, ciência e arte, e, geografia/geologia. Após a categorização, procuramos identificar quais
temas da biologia foram contemplados e sua frequência nos periódicos.Em seguida procuramos identificar,
nos artigos agrupados na disciplina biologia, se existem conceitos que envolvem o tema fungos, através de
palavras-chaves tais comomicrorganismo, fungo, levedura, micélio, hifas, conídio, esporo, líquens,
micorrizas, decompositor, decomposição, fermento biológico, fermentação, ciclagem, reciclagem, ciclo de
nutrientes, cogumelo, orelha de pau, cerveja, penicilina, antibiótico, cadeia alimentar, bolor, mofo, micose
e praga, e, quando presentes, como estavam contemplados no texto.
A busca de conceitos importantes que envolvesse a teoria da aprendizagem significativa, em textos
publicados, nas revistas analisadas, que apresentassem no título a aprendizagem significativa, foi apoiada
na metodologia desenvolvida por Belmonte e Lemos (2008) e Longo et al, (2010).
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
As revistas analisadas existem respectivamente há dezessete (Ciência & Educação), dez (REEC),
dezesseis (IENCI) etreze anos (RBPEC). Todas publicam anualmente umvolume com três números cada e,
embora classificadas como revistas internacionais, existem uma predominância de autores brasileiros,
sendo 30,231% (n=315) a proporção de textos estrangeiros, a maioria deles de língua espanhola. Destes, o
país que mais contribuiu para estas revistas é a Espanha (11,80%), seguido por Argentina (9,40%), Portugal
(4,80%)e Colômbia (1,15%).
A leitura dos títulos e resumos dos artigos nestas revistas, centrada na busca das temáticas
disciplinares com que se ocupam, indicou que os mesmosabordam, principalmente, temas da biologia,
física, matemática, química e ciências/pedagogia, ciências sociais e saúde, geografia/geologia e ciência e
arte (Tabela1).
Na revista Ciência & Educação em doze anos de publicações (1998 a 2010) dentre os trezentos e
trinta e oito artigos encontrados há um predomínio da categoria ciências/pedagogia (n=130, 38.8%). Nesta
categoria encontram-se trabalhos vinculados aos assuntos das ciências naturais com preocupações
pedagógicas. Na sequência aparecem os trabalhos que têm como eixo principal temas e/ou conceitos das
várias disciplinas escolares tais como física (n=54, 15,5%), biologia (n=51,15,09%), ciências sociais e
saúde(n=38, 11,3%), matemática (n=32, 9,6%), química (n =27, 8,1%), geografia/geologia (n=3, 0,9%), e,
ciência e arte (n=1, 0,3%).
Alguns trabalhos, os quais não se encontram na contagem a cima, podem ser incluídos em mais de
uma categoria, como biologia/química (n=1, 0,3%) e física/matemática (n=1, 0,3%). A revista IENCI, em
quatorze anos(1996 a 2010)publicou duzentos e vinte artigos, e, assim como na revista Ciência & Educação,
a categoria com o maior número de trabalhos apresentados é a de ciências/pedagogia (n=94, 42,7%).
Também aparecem os trabalhos que têm como eixo principal temas e/ou conceitos de várias disciplinas
escolares: física (n=68, 30,9%), biologia (n=24, 10,9%), química (n=15, 6,8%) e matemática (n=5, 2,3%). Os
trabalhos passíveis de comporem mais de uma categoria são quatorze (6,33%): biologia e física (n=4, 1,8%),
física e ciências/pedagogia (n=4, 1,8%), biologia e ciências/pedagogia (n=2, 0,9%), química e física (n=2,
0,9%), física e matemática (n=1, 0,45%), e, biologia e química (n=1, 0,45%).
Na revista RBPEC dentre os cento e oitenta e cinco artigos publicados em nove anos (2001-2010),
mantendo o mesmo perfil das revistas anteriores, a categoria que se destacou foi a classificada em
ciências/pedagogia (n=80,43,24% ). Em seguida, identificamos trabalhos que têm como eixo principal a
física (n=52,28,11%), biologia (n=30,16,22%), química (n=15,8,11%), matemática (n=4,2,16%), geografia
(n=1,0,54%). Foi encontrado um trabalho que pertence a duas categorias: a química e a física (n=1,0,54%).
Por não estarem disponíveis online dois dos artigos não puderam ser categorizados.
Na revista REEC dentre os duzentos e noventa e oito artigos publicados a categoria que mais se
destacou foi à classificada em física (n=76, 25,5%). Na sequência aparecem os trabalhos que têm como eixo
principal temas e/ou conceitos das várias disciplinas escolares tais como ciências/pedagogia (n=73, 24,5%),
biologia (n=55, 18,46%), química (n=46, 15,44%), ciências sociais e saúde (n= 33, 11,07%),
geografia/geologia(n=2, 0,67%), matemática (n=1, 0,34%). Encontramos trabalhos que podem ser
classificados em mais de uma categoria: física e química (n=8, 2,68%), biologia e geologia (n=3, 1%), e,
biologia e física (n=1, 0,34%).
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Apesar do conteúdo da biologia estar presente nas quatro revistas com proporções aproximadas,
representando 15,64% do total dos artigos publicados (163 de 1042), não encontramos nenhum trabalho
que aborde, especificamente, o tema fungos.Entretanto, ainda que também com baixíssima frequência,
foram encontrados, nas quatro revistas analisadas, conceitos relacionados à essa temática em alguns dos
artigos (n=36, 3,45%).
Dez artigos da revista Ciência & Educação citam alguns dos conceitos, tais como decompositores,
cadeia alimentar e reciclagem, embora não os discutam. O conceito fungoaparece em três artigos
distintos.O trabalho de Perticarrarietall, 2010, o qualé discutido o uso de textos de divulgação científica
para o ensinoda ecologia, aborda a importância de saber os constituintes estruturais que compõem o
ecossistema, e, os fungos aparecem como exemplos dos decompositores. No trabalho de Docioetall, 2009,
os fungos são citados na fala de um entrevistado quando o autor discute sobre as influências
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comunicacionais. Já no trabalho de Melo, 2009, encontramos o conceito fungo citado pelo autor em
exemplos de temas que permeiam a biologia.
Na revista IENCI dos cinco artigos que contemplam alguns dos conceitos que norteiam o assunto
fungos - reciclagem, ciclos ecológicos, cadeia/teia alimentar, decomposição, ciclo de vida e
microrganismos–somente dois trabalhos trazem os fungos no texto. Entretanto, este conceito é citadopor
Nicollier e Velasco (2009) na justificativa de que as crianças não possuem uma visão clara de seres vivos.
Neste caso os autores alegam que essa visão é fundamentada em conhecimentos que não podem ser
experimentados concretamente, exigindo um grau de abstração maior.E, no texto de Coutinho etall, 2007
os fungos aparecem como alternativa de resposta em questionário de uma entrevista estruturada para
alunos de graduação.
Assim como na revista IENCI, a revista RBPEC apresenta cinco artigos que contemplam os seguintes
conceitos: cadeia alimentar, decompositor, e reciclagem. No entanto, estes conceitos não foram abordados
como assunto principal das pesquisas. Os fungos apareceram explicitamente em dois artigos. O primeiro,
de Leal, 2001, os fungos são citados no exemplo do que diz o PCN sobre cadeia alimentar, mas não é
explorado esse assunto. No texto de Ferraz e Terrazzan (2001), aparecem os fungos e líquens (associações
de raízes de plantas e fungos) em exemplos de analogias didáticas, mas estes conceitos não são o foco das
pesquisas.
Na revista REEC identificamos dezesseis artigos com alguns conceitos vinculados ao tema
fungos.São eles: cadeia/teia alimentar, decompositor, equilíbrio ecológico, microrganismo, reciclagem.
Assim como nas revistas anteriores os conceitos encontrados não eram utilizados como o foco do estudo e
foram citados no decorrer do texto. Os fungos aparecem em quatro artigos desta revista. No trabalho de
Mamprin, 2008, como exemplo de práticas experimentais feitas em sala de aula. No trabalho de García,
2007, em exemplos de laboratórios virtuais no ensino da biologia. No trabalho de Borges e Lima, 2007, o
qual se discutiu tendências contemporâneas do ensino de biologia no Brasil, os fungos aparecem como
conteúdos desenvolvidos em trabalhos apresentados no I ENEBIO, classificados pelo autor na categoria
outros por só apresentar um trabalho com essa temática. E por fim, o trabalho de Mengascini, 2005, como
exemplo de organismos que contêm as substâncias de reserva, como o glicogênio nos fungos.
Nas revistas Ciências & Educação, IENCI e REEC o assunto predominante da biologia é a educação
ambiental/ecologia. Já na revista RBPEC o que predomina é a preocupação com a formação dos docentes.
Na revista Ciência &Educação encontra-se conteúdos da biologia que se preocupam com a
educação ambiental/ecologia (n=10), genética – evolução - origem da vida - hereditariedade (n=7),
formação do professor (n=5), livros didáticos (n=5), perfil da área (n=4), zoologia (n= 2), recursos didáticos
(n=2), linguagem (n=2), didática (n=1), metodologia de ensino (n=1), modelo mental (n=1), educação
científica (n=2), estudo de caso (n=1), imunologia (n=1), botânica (n=2), biologia celular (n=1), corpo
humano (n=1), solo (n=1), história da ciência (n=1) e museu de ciências (n=1).
Notamos que a biologia está presente em vinte e quatro artigos publicados na revista IENCI, que
possuem temas abordados como educação ambiental/ecologia (n=5), representações e modelos mentais
(n=3), perfil da área (n=3), livros didáticos (n=3), biologia celular (n=2), educação e divulgação científica
(n=2), epistemologia (n=2), revisão do conteúdo (n=2), zoologia (n=1), botânica (n=1), fisiologia humana
(n=1), e, didática (n=1).
Na RBPEC a biologia está presente vinculada a temas como a formação de professores (n=5),
genética – evolução - origem da vida - hereditariedade (n=6), recursos didáticos (n=3), livros didáticos
(n=3), educação ambiental/ecologia (n=2), corpo humano (n=2), didática (n=1), epistemologia (n=1), perfil
da área (n=1), metodologia (n=1), biologia celular (n=1), bioquímica (n=1), botânica (n=1), doenças (n=1), e,
cadeia alimentar (n=1).
Na revista REEC a biologia está presente em cinquenta e cinco artigos com temas abordados como
educação ambiental (n=18), biocombustível (n=1), biologia celular (n=1), biossegurança (n=3), ciclo da água
(n=1), ciclo de vida - metamorfose (n=1), etnozoologia (n=1), fotossíntese (n=1), genética – evolução origem da vida – hereditariedade (n=3), OGM – transgênicos (n=2), histologia animal (n=1), histologia
vegetal (n=1), morfologia (n=1), neurociência (n=1), respiração celular (n=1), análise de conteúdo (n=2),
divulgação científica (n=1), epistemologia (n=2), história da ciência (n=1), perfil da área (n=1), concepções
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alternativas (n=1), formação do professor (n=2), modelo/representação mental (n=1), didática (n=4), mapa
conceitual (n=1), tecnologia de informação e comunicação (n=2).
Nas quatro revistas analisadas identificamos onze artigos, através da leitura dos títulos dos
mesmos, que assumem como referencial teórico a Aprendizagem Significativa como base para suas
reflexões, mas nenhum artigo conjugava o tema da biologia, fungos,com a aprendizagem significativa.
A revista que obteve um maior número de artigos com esse referencial teórico foi a revista IENCI
(n=5) seguida das revistas ABRAPEC (n=3), Ciência & Educação (n=2) e REEC (n=1).
Dentre os onze artigos encontrados, que continham no título do trabalho o conceito Aprendizagem
Significativa, destacou-se, sequencialmente, a categoria ciências/pedagogia (n=6 – 54,5%), biologia (n=2 –
18,2%), física (n=2 – 18,2%) e química (n=1 – 9,1%).
Conforme antecipado, também foi propósito deste estudo identificar a presença da teoria da
aprendizagem significativa, TAS,proposta por Ausubel (1980) nos trabalhos que se preocupam com o
ensino de ciências. Nos interessava, particularmente, conhecer como este referencial vem sendo
apropriado no contexto do ensino e da pesquisa. Para isso, quantificamos o uso dos conceitos centraisda
TAS, listados no artigo de Lemos et all, 2010. Esses dados nos permitiram observar quais artigos fizeram uso
de cada conceito proposto, bem como, a frequência de tais conceitos. Os resultados podem ser observados
na tabela 2.
Tabela 2 - Baseado em Lemos et al, 2010
Frequência Número
dos
de
Conceitos
Trabalhos que contemplam os conceitos
conceitos
trabalhos
1

Aprendizagem
combinatória

05

01

01

2

Aprendizagem
conceitual

03

01

01

3

Aprendizagem mecânica

03 – 05 – 07 - 11

22

04

4

Aprendizagem
descoberta

-

-

-

5

Aprendizagem
proposicional

-

-

-

6

Aprendizagem receptiva

-

-

-

7

Aprendizagem
representacional

03

06

01

8

Aprendizagem
significativa

Todos

213

11

9

Aprendizagem
superordenada

03 - 05

10

02

10

Assimilação

02 – 03 – 06 - 10

20

04

11

Avaliação

03 – 04 – 06 – 07 – 09 - 11

12

06

12

Compartilhamento

01 – 06 – 07 – 08 – 09

06

05

13

Ideias centrais

07

05

01

por
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14

Concepções alternativas

07 – 10 - 11

10

03

15

Conhecimento prévio

01 – 03 –04 – 05 – 07 – 08 – 10 - 11

24

08

16

Consolidação

03 – 07 - 11

05

03

17

Diferenciação
progressiva

03 – 05 – 06 - 07

12

04

18

Evidências
aprendizagem

06 - 07

04

02

19

Intencionalidade

07 - 11

04

02

20

Mapas conceituais

02 –05 – 06 - 08

34

04

21

Material
potencialmente
significativo

-

-

-

22

Negociação
significados

11

01

01

23

Organização seqüencial

-

-

-

24

Organizadores prévios

05 - 06

04

02

25

(Pré) disposição
aprender

11

01

01

26

Reconciliação
integrativa

05 - 06

07

02

27

Resolução de problemas

04

15

01

28

Solução de problemas

03 - 06

03

02

29

Subsunçores

03 – 05 – 06 – 08 – 10 - 11

21

06

30

Vê de Gowin

07

01

01

de

de

para

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora exista um levantamento inicial da revisão nos periódicos (Ciência & Educação, REEC, IENCI
e RBPEC) da área de ensino em ciências, foi notório que não há publicações sobre o tema fungos nos
periódicos analisados. Como não foram encontrados textos especificamente ocupados com o tema Fungos
e também associados com a teoria da aprendizagem significativa, o presente trabalho acabou limitado à
identificação dos temas biológicos abordados no conjunto dos trabalhos analisados, como os conceitos de
biologia, física, ciências/pedagogia, entre outros. Além da busca de conceitos norteadores do tema fungos,
e, a identificação de trabalhos que abordavam em seu título a teoria da aprendizagem significativa.
Tal fato reforça a relevância e a necessidade de pesquisa sobre a aprendizagem e ensino do tema
fungos, conforme a premissa descrita no início do trabalho. Acreditamos que este tema seja de suma
importância para a compreensão de vários fenômenos biológicos, sobretudo equilíbrio ambiental, temática
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tão importante para o atual contexto mundial, ora percebendo a importância do uso racional do ambiente
e, sobretudo, o lugar do homem na dinâmica da vida terrestre.
Também acreditamos que a associação desta temática com a teoria da aprendizagem significativa
nos dará suporte as ideias fragmentadas, soltas e memorizadas sobre o que são fungos, permitindo o
entendimento deste reino, de forma integral.
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Anexo 1 – Artigos que contém no título aprendizagem significativa.
C
Título
ód.
1
Improving students' meaningful learning on the predictive nature of quantum
mechanics.
¿En
2 qué sentido la teoría de los campos conceptuales puede ayudarnos para facilitar aprendizaje
significativo?
3
Aprender significativamente y clasificar en química.
El
4 análisis cualitativo en la resolucion de problemas de física y su influencia en el aprendizaje
significativo.
Aprendizagem
5
significativa: idéias de estudantes concluintes de curso superior
A6 aprendizagem significativa na formação de professores de biologia: o uso de mapas
conceituais.
(Re)Situando
7
a teoria de aprendizagem significativa na prática docente, na formação de
professores e nas investigações educativas em ciências.
Criação
8
de um espaço de aprendizagem significativa no planetário do parque Ibirapuera.
O
9 que pensam os professores sobre a função da aula expositiva para a aprendizagem
significativa.
Cambio
1
conceptual: análisis crítico y propuestas a la luz de la teoría del aprendizaje significativo.
0
1

O
1 ensino e a aprendizagem dos temas fotossíntese e respiração: práticas pedagógicas baseadas
na aprendizagem significativa.
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CORAL 49: LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CRÍTICO EN UN AULA REAL: SOBRE EL
MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL
EDITH ROJAS
Escuela Nº 29 Remedios Escalada de San Martín, nivel secundario/ thwitch1022@hotmail.com

RESUMEN
En este trabajo se presenta el análisis realizado sobre una secuencia de enseñanza que se diseñó
teniendo en cuenta la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico y que fue implementada durante 5
años con diferentes grupos de estudiantes en una escuela secundaria de Villa Mercedes, San Luis,
Argentina. Los conceptos enseñados se encuentran dentro del área de la Astronomía, una ciencia de la
cual poco se enseña tanto en primaria como en secundaria. También se presenta las consideraciones en
relación a la posibilidad de su implementación en otras aulas similares.
Palabras clave: aprendizaje significativo crítico, abandono de la narrativa, actividades colaborativas,

ABSTRACT
This paper presents the analysis on a teaching sequence that was designed taking into account the
Meaningful Learning Theory Critical and it was implemented for 5 years with different groups of
students in a secondary school in Villa Mercedes, San Luis, Argentina. The concepts taught are within
the area of astronomy, a science of which little is taught in both primary and secondary. It also presents
considerations about the possibility of its implementation in other similar classes.
Keywords: critical meaningful learning, disclaiming narrative, collaborative activities

INTRODUCCIÓN
En relación a la enseñanza y al aprendizaje de las Ciencias y en particular de la Astronomía, en
la mayoría de los salones de clase los estudiantes tienen un rol pasivo: se limitan a escuchar y tomar
nota de la explicación que proviene del profesor. Por lo general, los maestros son muy hábiles para
explicar: exponen conceptos, ejemplifican, realizan esquemas, escriben fórmulas, desarrollan
problemas, vuelven a exponer conceptos. Algunas veces asignan a los estudiantes guías de trabajos
prácticos con preguntas que deben responder, otras veces les indican la realización de trabajos
grupales de búsqueda de información y divulgación o puesta en común al grupo y otras tantas se incluye
la confección de maquetas del sistema solar, realizadas fuera de escala, ya que no sería posible diseñar a
escala una maqueta del sistema solar cuyo tamaño permitiera colocarla en una mesa y que todas sus
piezas fueran visibles. Posteriormente y ya en sus casas, los alumnos intentan memorizar el material
teórico para pasar exitosamente las evaluaciones.
La gran mayoría de los profesores piensan que con “buenas explicaciones” los alumnos
debieran aprender “siempre y cuando hayan prestado atención” a la narrativa provista por el maestro.
Sin embargo, las estadísticas demuestran que esa afirmación no es correcta. Aún con excelentes
explicaciones, un gran porcentaje de alumnos no alcanza la promoción y muchos de ellos repiten el año.
Este tipo de enseñanza de corte tradicional promueve el aprendizaje memorístico y falto de significado,
elimina la posibilidad de comprensión profunda, de aplicación a nuevas situaciones problemáticas y de
predicción y desestima la posibilidad de aprendizaje significativo crítico. Moreira argumenta,
basándose en las ideas originales de Neil Postman y Charles Weingartner (1969) que en estos tiempos
de cambios rápidos y drásticos, el aprendizaje debe ser no sólo significativo, sino también subversivo o
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crítico como una estrategia para sobrevivir en la sociedad contemporánea (Moreira;2005). Por tanto se
entiende que es importante diseñar actividades que promuevan este tipo de aprendizaje en los
alumnos.
En este trabajo se analiza un conjunto de actividades de enseñanza diseñadas específicamente
con el objetivo de promover el aprendizaje significativo crítico en los estudiantes. Se presenta la
discusión de los datos y las consideraciones en relación a la factibilidad de implementar esta secuencia
didáctica diseñada en base a la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico.
En relación a la metodología utilizada para realizar este trabajo de investigación se realizaron
registros de audio, fotográficos y escritos de determinados tramos de la secuencia didáctica incluyendo
la evaluación final. Posteriormente se analizaron estos datos a la luz de la TASC y se determinó la
viabilidad de la propuesta así como otros resultados relacionados con ella. En la primera parte del
trabajo se presenta el marco teórico que subyace a esta propuesta de enseñanza, la Teoría del
Aprendizaje Significativo Crítico; más adelante el objetivo y la descripción de la propuesta para estos
alumnos en particular; los resultados y la discusión de los datos obtenidos durante la implementación.
Por último se desarrollan las consideraciones finales y la factibilidad de implementar esta propuesta en
otras aulas similares.
Esta secuencia se viene implementando desde hace 5 años con distintos grupos de alumnos de
secundaria de 13 a 15 años de edad y continúa implementándose actualmente. Los grupos de alumnos
con los que se trabajó son altamente heterogéneos, a algunos de ellos les gustan los contenidos de las
ciencias, en especial de la Astronomía, sin embargo, no les motiva aprender con el sistema tradicional
de enseñanza y a otros directamente aprender ciencias les parece algo muy difícil, aburrido..

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En este trabajo se asume la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico como referencial
teórico. Según Moreira, el aprendizaje significativo crítico o subversivo es una estrategia necesaria para
sobrevivir en la sociedad contemporánea. Este investigador toma como punto de partida el principio
ausubeliano (Ausubel, 1963, 2000) de que aprendemos a partir de lo que ya sabemos y propone una
serie de principios facilitadores de un aprendizaje significativo crítico algunos de los cuales tienen
implicaciones directas para la organización de una enseñanza que busque ese tipo de aprendizaje
(Moreira, 2005). Entre ellos, por ejemplo, se destaca el principio del “abandono de la narrativa”
inspirado en el libro Dar clase con la boca cerrada, de Don Finkel (2008). Esta interesante metáfora
significa que la enseñanza debe estar centrada en el alumno quien debe tener una participación activa
en el proceso de aprendizaje y para que esto suceda, el profesor debe explicar menos y el alumno debe
“hacer más”.
Algunos de estos principios facilitadores del aprendizaje significativo crítico que constituyen la
base del diseño de la secuencia didáctica que se presentará a continuación son:
El principio del conocimiento previo. Aprendemos a partir de lo que ya se sabemos. Esto significa
que, para ser crítico de algún conocimiento, de algún concepto, primero se lo debe haber incorporado
en la estructura cognitiva de manera significativa y para que esto suceda, el conocimiento previo,
específico y relevante que tiene el sujeto es la variable más importante. Además de Ausubel, otros
autores tales como Neil Postman y Paulo Freire, también defienden la importancia del conocimiento
previo. Postman y Weingartner dicen (1969, p. 62) que a fin de cuentas, aprendemos solamente con
relación a lo que ya sabemos, lo que significa, contrariamente al sentido común, que si no sabemos
mucho, nuestra capacidad de aprender no es muy grande (Moreira: 2005).
Principio de la interacción social y del cuestionamiento. La interacción social es indispensable para que
se concrete un episodio de enseñanza. Tal episodio ocurre cuando el profesor y el alumno comparten
significados en relación con los materiales educativos del currículum (Gowin, 1981). Compartir
significados es consecuencia de la negociación de significados entre alumno y profesor. Pero esta
negociación debe implicar un intercambio permanente de preguntas en lugar de respuestas. Como
dicen Postman y Weingartner “el conocimiento no está en los libros esperando para que alguien venga a
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aprenderlo; el conocimiento es producido en respuesta a preguntas; todo nuevo conocimiento resulta de
nuevas preguntas, muchas veces nuevas preguntas sobre viejas preguntas” (op. cit., p. 23)
Principio de la no centralización en el libro de texto. Del uso de documentos, artículos y otros
materiales educativos. De la diversidad de materiales educativos. Moreira sostiene que El libro de
texto simboliza aquella autoridad de donde “emana” el conocimiento. Los profesores y los alumnos se
apoyan excesivamente en el libro de texto. Parece, como dicen Postman y Weingartner, que el
conocimiento está allí, esperando a que el alumno venga a aprenderlo, sin cuestionamientos. Los
artículos científicos, los cuentos, las poesías, las crónicas, los relatos, las obras de arte y tantos otros
materiales representan mucho mejor el conocimiento producido (Moreira; 2005)
Principio de la conciencia semántica. En la enseñanza, lo que se busca, o lo que se consigue, es
compartir significados denotativos en relación a la materia de enseñanza, pero el aprendizaje
significativo tiene como condición atribuir significados connotativos, idiosincrásicos (eso es lo que
significa la incorporación no literal del nuevo conocimiento a la estructura cognitiva). Sin embargo, en la
medida en que el aprendiz es capaz de desarrollar aquello que denominamos conciencia semántica, el
aprendizaje podrá ser significativo y crítico, pues, por ejemplo, no caerá en la trampa de la causalidad
simple, no creerá que las respuestas tienen que ser necesariamente ciertas o erradas, o que las
decisiones son siempre del tipo sí o no. Por el contrario, el individuo que aprendió significativamente de
esa manera, pensará en alternativas en lugar de pensar en decisiones dicotómicas, en complejidad de
causas en lugar de súper simplificaciones, en grados de verdad en lugar de cierto o errado.
Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de la diversidad de
estrategias de enseñanza. La pizarra representa la enseñanza transmisiva, en la que otra autoridad, el
profesor, parafrasea o simplemente repite lo que está en el libro o resuelve ejercicios, para que los
alumnos los copien, “estudien” en la víspera del examen y repitan en él lo que consiguen recordar. Es
difícil imaginar una enseñanza más anti-aprendizaje significativo, y mucho menos crítico, que ésta: el
profesor escribe en la pizarra, los alumnos copian, memorizan y reproducen. Es la apología del
aprendizaje mecánico, pero, aun así, predomina en la escuela. (op. cit. pág 18). La no utilización de la
pizarra significa situarse en otro paradigma educativo donde enseñar, aprender y evaluar tienen un
significado muy distinto al tradicional, este paradigma se relaciona con el enfoque centrado en el
alumno.
Principio del abandono de la narrativa. De dejar que el alumno hable. El concepto de clase como
narrativa es propuesto por Don Finkel (2008, p.34)
Finkel argumenta que el modelo de la narrativa le parece natural al alumnado, a los padres, a la
sociedad, a todos, y, por eso mismo, no es cuestionado. Pero se debería cuestionarlo: transmitir
información desde la cabeza del profesor hasta el cuaderno del estudiante, para que éste transfiera la
información del cuaderno a su cabeza para aprobar en los exámenes es un objetivo inadecuado de la
educación (op. cit., p. 35). Ese modelo está centrado en el aprendizaje de informaciones específicas a
corto plazo. Poco queda de ese aprendizaje después de algún tiempo. Al contrario, la educación debería
buscar aprendizajes relevantes, de larga duración, que alterasen para siempre nuestra apreciación del
mundo, profundizándola, ampliándola, generalizándola, agudizándola (op. cit., p. 37).

OBJETIVO
El objetivo del trabajo es establecer una correlación entre las actividades de enseñanza
diseñadas teniendo como base los principios facilitadores del aprendizaje significativo crítico y el
resultado del aprendizaje estimado a partir de las evaluaciones, los registros analizados y las encuestas
finales a los alumnos.
Se quiere determinar si aplicando una secuencia didáctica basada en La Teoría del Aprendizaje
Significativo Crítico aumenta el rendimiento académico de los estudiantes, es decir, si promueve la
motivación hacia el aprendizaje, el diálogo y la discusión en el aula y la comprensión de los conceptos
básicos que se enseñaron a través de esta propuesta.
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METODOLOGÍA
Para realizar una descripción del panorama en nuestra ciudad sobre la enseñanza de la
Astronomía se encuestó a profesores y alumnos, también se hizo una revisión de los libros de texto
más utilizados en nivel secundario y de algunos en primario. Luego se diseñó la secuencia didáctica
teniendo como premisa los principios facilitadores de la TASC y comenzó a implementarse con dos
grupos de alumnos. En este trabajo se aportan los datos de 5 años de implementación de la secuencia.
Este año 2012, es el sexto año de implementación.
Los datos fueron recogidos a través de:





Registro del profesor: realizados durante las clases en los que se describió las actitudes
de los alumnos por ej, si se nota que están prestando atención, o no lo están haciendo;
si se los ve involucrados en la tarea o no; si dialogan; participan de los debates, etc.
Fotografías y videos cortos: tomados durante ciertos momentos de la secuencia
didáctica, en particular de la parte de la secuencia didáctica realizada a campo.
Entrevistas clínicas realizadas a los alumnos: donde se registró en forma escrita como
se sintieron ellos en relación a su trabajo con esta propuesta.
Registro del sentimiento del profesor en relación a la enseñanza con esta propuesta.

Se analizaron las cadenas textuales, se observaron minuciosamente las fotografías y los
videos. Las evaluaciones escritas y orales aportaron datos también. Estos datos fueron analizados a
partir de criterios establecidos de antemano.
Descripción de la secuencia didáctica
En cada ciclo lectivo la secuencia didáctica se organiza como se muestra en la tabla Nº 1
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Tabla Nº 1- Actividades distribuidas por clases
Clases
Actividades
1
.Explicitación de ideas previas: el profesor pregunta ¿cómo son las sombras del amanecer y
del atardecer? ¿Cómo nos vemos en la sombra al mediodía? ¿Por dónde sale y se pone el
Sol? Se realizan dibujos en el pizarrón.
Los alumnos construyen significados de conceptos básicos tales como horizonte, puntos
cardinales, arco solar, mediodía, latitud, longitud, polos. Estos significados son consensuados
en interacción con el profesor en una puesta en común.
2
Confección del material didáctico: gnomon.
Salida al patio de la escuela. Se prueba cómo y qué registrar.
3
Registro del día del equinoccio al amanecer. Se registra el lugar por donde sale el Sol ese
día, utilizando una brújula. También el largo y la variación en la dirección de la sombra
producida por el Sol que ilumina el estilete del gnomon. Este registro debe realizarse varias
veces durante la mañana y la tarde. Se realizan registros una vez por mes.
4
A medida que se van obteniendo distintos registros en meses diferentes el profesor orienta
la discusión que se genera y propone nuevas situaciones problemáticas. ¿Qué relación
existe entre la región del círculo cubiertas de líneas y la duración del día de sol/época del
año? ¿Qué sucede con el Sol en los polos? Se utiliza el globo terráqueo.
5
Nueva exposición del marco teórico a partir de un modelo gráfico de levante para el
equinoccio de otoño y el solsticio de invierno en el hemisferio Sur. Se vuelve a observar el
registro del gnomon en particular el lugar aproximado por donde salió el Sol el día en que se
tomaron los datos. Debate grupal. Los alumnos predicen por donde se levantará el Sol en
primavera y verano.
6
Los alumnos con la orientación del docente dibujan otros modelos de levante del Sol, (se les
pide que combinen un modelo de plano de horizonte con el del arco solar diario y el modelo
de levante), para distintas épocas del año. Integración de lo visto anteriormente.
7
Puesta en común. Se muestran los registros realizados con el gnomon para distintos
momentos del año. Se utiliza el modelo de levante tridimensional que confeccionaron para
apoyar la explicación. Elaboración de conclusiones. Evaluación.
Descripción de la experiencia
La experiencia, incluida dentro de la secuencia didáctica que se diseñó para enseñar esta
temática, consiste en realizar observaciones y registros mensuales de:
a) la posición del levante y del poniente del Sol
b) la longitud y la dirección de la sombra que se produce en un gnomon a lo largo del día.
Esto se hace a campo, en un lugar donde se puede observar el amanecer. Se coloca el gnomon
cuidando que la base apoye sobre una porción de suelo horizontal. Sobre el gnomon se inserta una hoja
de registro que tiene un rótulo ubicado en una esquina donde se escribe la fecha, la latitud y longitud
del lugar, la hora de salida y de puesta del Sol. En el centro de la hoja hay círculos concéntricos trazados
a 0,5 cm de distancia.
Con ayuda de una brújula se registra el lugar del horizonte por donde se levanta el Sol, (en
realidad se registra la dirección de la sombra que produce el Sol del amanecer, entonces se establece la
salida del Sol por el lado contrario) luego se marca en la misma hoja las sombras que va produciendo el
estilete a medida que el Sol cambia de posición en el cielo, incluyendo la del atardecer. Por cada día de
observación se obtiene una hoja de registro donde se consignan los datos para a) y b). Como se deben
realizar registros durante todo el día, los primeros registros de la mañana se hicieron en grupos, con la
guía del profesor y para los registros de la tarde se designó un responsable para cada grupo, que fue
rotando en los siguientes meses, y quien se ocupó de los registros desde la tarde hasta el atardecer.
Debido a que se trabaja con una brújula, no hay inconveniente en cambiar el lugar del gnomon,
mientras se lo ubique en la misma dirección.
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Una vez que se obtienen los primeros registros (por lo menos de 3 meses) se realiza los primeros
trabajos de análisis de datos en el aula.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
Análisis de cuestionarios: sobre las Ideas previas
A lo largo de los 5 años, el 100% de los alumnos manifiesta no hacer observaciones a menudo sobre el
movimiento del Sol; que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Cuando dibujan el recorrido del
Sol en el cielo, lo hacen como si el arco solar pasara por arriba de sus cabezas. El 100 % piensan que en
invierno los días son más cortos, que el arco solar es más pequeño que en verano.
El 80 % no reconoce las variaciones en la duración del día que se producen en localidades ubicadas a
distinta latitud geográfica, no comprenden exactamente la correlación entre la duración del día de luz y
la longitud del arco solar. Un 36 % no establece la correlación entre la hora del día (posición del Sol en el
cielo) y el largo de las sombras y su dirección.
La unidad de Astronomía comenzó con el tema “Movimiento aparente del Sol” porque los
alumnos no lo habían visto anteriormente durante su escolaridad y desconocían cuestiones importantes
tales como el desplazamiento diario del levante del Sol, la inclinación del arco solar, el concepto de
mediodía.
Análisis del registro del profesor, fotografías y vídeos: el nivel de participación de los alumnos es muy
bueno, todos participan en menor o mayor grado en la construcción de significados, realización de
esquemas. Al principio predomina el lenguaje gestual para indicar cuestiones por ejemplo referidas a
arco solar, horizonte, puntos cardinales, también se ayudan realizando dibujos y utilizando el globo
terráqueo. En algunos años, a algunos alumnos les cuesta escucharse, pero se van acostumbrando de a
poco. La construcción de significados es excelente, el profesor agrega sólo algunas cuestiones menores.
Se logra que los alumnos lleguen a varios significados para cada concepto, es decir, que puedan utilizar
distintas palabras para decir lo mismo. Se logra que dejen de lado definiciones mecánicas aprendidas en
otros momentos de su escolaridad (por ejemplo para latitud y longitud). La motivación de los
estudiantes por trabajar de esta manera es óptima.
En relación a la experiencia de campo en sí, los alumnos se encuentran muy entusiasmados con su
realización. Todos participan en las mediciones, muchas de las cuáles se realizan fuera del horario
escolar, las primeras muy temprano por la mañana.
Una vez que se obtienen los primeros registros (por lo menos 3 registros mensuales) se realiza el análisis
en el aula mediante puestas en común en donde los alumnos los comparan, encuentran similitudes y
diferencias entre ellos, ubican regularidades. Se agrega en esta instancia el trabajo con el globo
terráqueo. Después de este primer trabajo de análisis .los alumnos, generalmente, están en condiciones
de realizar las primeras anticipaciones de los fenómenos observados.
Todos los alumnos se encuentran motivados antes y durante la realización de la experiencia, incluyendo
a aquellos alumnos que tienen un bajo rendimiento académico y los repitentes. También es notable su
motivación en los momentos de la secuencia didáctica que se desarrollan en el aula.
Análisis de encuestas: Según las respuestas de los alumnos se sintieron motivados a aprender debido a
las siguientes cuestiones, (se incluye en cursiva los comentarios textuales de algunos alumnos)
 pudieron salir del aula, y a campo. Algunos estudiantes escribieron “fue fascinante ir al campo,
bien temprano con la profe y mis compañeros”; “entre todos estábamos ahí al amanecer cada
uno con su gnomon”; “me gustó porque aprendimos esto fuera del aula, en el campo”
 es la primera vez que se les enseña temas de Astronomía, “nunca nos enseñan Astronomía”,
“por primera vez en la escuela vemos esto”; “lo único que hicimos de Astronomía es la maqueta
del Sistema Solar”
 el hecho de hacer un registro, “llevar a cabo una experiencia” “nos gustó mucho hacer los
registros y ver como cambiaban las sombras” (según sus palabras textuales)
 el trabajo en el aula fue distinto, se trabajó con el globo terráqueo, el Google Earth, se priorizó
la participación de los alumnos, estimulando el diálogo y el debate, “es la primera vez que nos
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dejan tocar el globo terráqueo”; “nos gustó ver en el Google Earth, lo que pasa con el Sol en los
polos” “nunca pensé estar en el polo y ver como se mueve el Sol”
 aprender cosas que la mayoría de la sociedad desconoce. Varios estudiantes escribieron cosas
tales como “me gustó mucho poder contar a mi familia y amigos que no es verdad que el Sol sale
a diario por el Este y se pone por el Oeste, eso es lo que piensa toda la gente, pero no sucede así”
“no es difícil comprobarlo, pero en la escuela nunca lo hicimos” “mucha gente cree cosas de
ciencia, que son al revés…”
Sobre la evaluación
La evaluación fue consistente con las estrategias de enseñanza empleadas. En este trabajo se
entiende a la evaluación como una actividad integrada al proceso de enseñanza, como parte de la acción
de enseñanza. Por lo tanto, se evaluó el trabajo de los alumnos, en toda la secuencia de enseñanza,
incluyendo los registros mensuales que hicieron y el posterior análisis de los mismos. Esto formó parte
de la evaluación formativa. A final del año, se evaluó en forma oral y escrita, a través de preguntas en las
que los alumnos debían explicar y anticipar situaciones. Las consignas escritas incluyeron la realización
de esquemas y la producción de textos breves en los que se debía explicar, fundamentar y ejemplificar.
La evaluación formativa arrojó un resultado de 100 % de alumnos aprobados durante los 5 años y la
evaluación certificativa final el 95 % de alumnos aprobados. El 5 % de alumnos no aprobados en la
evaluación certificativa correspondió a alumnos con dificultades en la expresión oral y escrita.
Analizando estos datos a la luz de la Teoría del Aprendizaje significativo crítico se entiende que el éxito
de la secuencia didáctica tiene relación con las siguientes cuestiones:
Se parte de los conocimientos previos de los alumnos, en este caso, de los conocimientos que
provienen de la observación de los fenómenos en cuestión como por ejemplo, la variación de las
sombras a lo largo del día. El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje
significativo (Ausubel) (Moreira; 2011).
Tanto las actividades que se proponen en esta secuencia, como así también el accionar del docente
promueven la interacción entre los estudiantes, ellos dialogan entre sí, comparten ideas, debaten. La
interacción social, el hecho de compartir y negociar significados (como sucede con esta propuesta), a
partir de los materiales del currículum, es indispensable para que se concrete un episodio de enseñanza.
A partir de la implementación de esta secuencia didáctica, se produce permanentemente una
negociación de significados, los alumnos aportan el significado de conceptos que ya están en su
estructura cognitiva, el docente aporta nuevas situaciones problemáticas que tienen como objetivo que
los alumnos encuentren inconsistencias, los alumnos repiensan tales inconsistencias e intentar
encontrar la solución con la guía del docente quien también aporta el marco teórico apropiado.
La secuencia didáctica no se encuentra organizada en torno a un libro de texto único, por lo tanto
respeta el principio de “no centralidad en el libro de texto” al incluir diversidad de materiales
educativos en la enseñanza, (experiencias con gnomon, utilización de gráficos, esquemas, trabajo con el
globo terráqueo, etc).
Los conceptos se enseñan teniendo en cuenta de que los significados no están en los objetos, sino en las
personas, por lo tanto en todo momento se estimula la construcción de significados coherentes con el
modelo científico apropiado. Los estudiantes son quienes construyen los significados de los principales
conceptos a partir del lenguaje gestual, de sus conocimientos cotidianos, de esquemas provistos por el
profesor, luego los enriquecen a través de una puesta en común y se consensuan mediante la
interacción alumno-alumno-profesor. La evaluación también se diseña e implementa teniendo en
cuenta la misma premisa de “conciencia semántica”, (o sea, el significado está en las personas, las
palabras significan las cosas en distintos niveles de abstracción, el significado tiene dirección, hay
significados connotativos y denotativos, los significados cambian).
Se respeta el principio de “la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de la
diversidad de estrategias de enseñanza”. La pizarra simboliza y estimula una enseñanza en la que el
alumno espera que el profesor escriba en él respuestas ciertas y éste cree que debe hacerlo porque así
estará enseñando. No se enseñan respuestas que el alumno debe copiar y memorizar, por el contrario,
los alumnos construyen preguntas y respuestas en interacción con los otros alumnos, con el profesor y
con el material de enseñanza. Los alumnos aprenden significativa y críticamente a partir de la
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experiencia, en este caso a partir de la observación, el registro y el análisis posterior de los datos,
actividades colaborativas, discusiones, debates y puestas en común donde se acuerdan conclusiones;
Por último, en esta secuencia didáctica se tiene en cuenta el principio facilitador del aprendizaje
significativo que tiene relación con “el abandono de la narrativa. De dejar que el alumno hable”. La
narrativa utilizada como única estrategia de enseñanza es ineficaz para aprender con significado y ser
crítico en relación a lo que se aprende, por tal motivo, en esta secuencia hay pocos y cortos momentos
de explicación o introducción de marco teórico, los alumnos hablan, leen, observan esquemas,
intercambian significados, comentan al gran grupo los resultados de las experiencias realizadas, debaten
críticamente y establecen conclusiones.

CONCLUSIONES
En este trabajo se describe la implementación de una secuencia didáctica que se diseñó
teniendo en cuenta la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico. Los principios facilitadores del
aprendizaje significativo crítico que sustentaron a esta propuesta de enseñanza determinaron el éxito
de la implementación de la misma. Se entiende que los estudiantes aprendieron en forma significativa y
crítica ya que ellos pudieron describir, explicar, anticipar y predecir los eventos astronómicos
enseñados. Pudieron trabajar con la incertidumbre, la no causalidad, la relatividad, y la probabilidad. A
modo de plus, se puede indicar que aumentó la motivación de los alumnos para aprender, incluso la de
los alumnos con bajo rendimiento. En este último caso, su autoestima aumentó también, así como
también mejoró en forma general el clima de trabajo en el aula. Los padres de los alumnos manifestaron
su acuerdo con la propuesta, fueron los mismos alumnos quienes comentaron en sus hogares que
estaban aprendiendo y enseñaron a sus padres las cuestiones relacionadas con el Movimiento aparente
del Sol.
Con respecto a los inconvenientes de la propuesta, (si es que se los puede llamar así) se puede
mencionar que requiere de un tiempo de trabajo extra tanto por parte de alumnos como de docentes,
ya que gran parte de la actividad de observación y registro se realiza fuera del horario escolar, pero es
factible, y de hecho así se hizo, realizar los primeros registros de la mañana en grupos, con la guía del
docente y para los registros de la tarde se designó un responsable para cada grupo, que fue rotando en
las siguientes meses, y que se ocupó de los registros desde la tarde hasta el atardecer. Implementar esta
propuesta basada en la Teoría del Aprendizaje Crítico requiere, además, de un tiempo extra para la
búsqueda de información precisa por parte del profesor para poder ofrecer a los alumnos mayor
diversidad de materiales educativos y de un cambio de actitud al enseñar: hablar menos, orientar a los
alumnos, promover las discusiones, ayudarlos a debatir sin enojos y con fundamentación; facilitar el
consenso, disponer de una gran cuota de paciencia para que aprendan a escucharse, y a interactuar con
el conocimiento desde otra perspectiva, es decir, una perspectiva crítica.
Teniendo en cuenta el análisis anterior, se considera, entonces, que esta secuencia didáctica
podría ser implementada con éxito en otras aulas similares.
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CORAL 50: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN UN AULA REAL: CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL
EDITH ROJAS
Escuela Nº 29 Remedios Escalada de San Martín, Universidad de La Punta/ thwitch1022@hotmail.com/ ernaturales@gmail.com

RESUMEN
Se presenta el análisis de una secuencia didáctica no tradicional implementada en una escuela
secundaria de la provincia de San Luis, Argentina. Dicha secuencia, utilizada para promover la
conceptualización de Tiro vertical y caída libre se encuentra enmarcada en la Teoría del Aprendizaje
Significativo. Esta secuencia didáctica es diseñada e implementada debido a los pobres resultados
obtenidos con las secuencias de enseñanza tradicionales basadas en los libros de texto disponibles para
el nivel.
En el presente trabajo describe brevemente la experiencia, se presenta el marco teórico desde el que
se posiciona el investigador, se describe la metodología utilizada para la realizar la investigación y los
datos que surgen de la misma, así como también los resultados en tres años de implementación con
grupos muy diferentes de alumnos.
Se discute también los alcances y limitaciones de la implementación de esta secuencia didáctica en el
aula.
Palabras clave: enseñanza tradicional- aprendizaje significativo- secuencia de enseñanza- mejora en la
motivación-

ABSTRACT
The design and evaluation of a non-traditional teaching sequence implemented in a high school in the
province of San Luis, Argentina is presented in this paper. This sequence, used to promote the
conceptualization of Physics’ topics is based in the Theory of Meaningful Learning. Due to the poor
results obtained with the traditional teaching sequences based on the textbooks available for this level,
these teaching sequences was designed and implemented.
This paper briefly describes the experience, presents the theoretical framework which researcher is
positioned, describes the methodology used to conduct the research and data emerging from such
research, as well as the results in three years implementation with very different groups of students.
A description of the experience is presented and the scope of the achievements and limitations of its
implementation is discussed.
Keywords: traditional teaching- meaningful learning- teaching sequence- improvement motivation

INTRODUCCIÓN
Como sucede para los demás saberes de la Física, por lo general el marco teórico sobre Caída
libre y Tiro vertical se presenta al comienzo de la secuencia didáctica. En los libros de texto para
secundaria primero se presenta algún ejemplo de este tipo de movimiento, luego el concepto, las
características del mismo, las fórmulas y por último problemas que los alumnos deben resolver.
Generalmente aportan imágenes, gráficos, etc. Entonces primero los alumnos deben aprender la parte
teórica, incluyendo significados, características, fórmulas y luego deben demostrar lo aprendido a partir
de la correcta resolución matemática de los problemas que se le suministra. El profesor, en esta historia,
es quien “explica” la teoría que el libro suministra, indica que problemas se resolverán y luego
generalmente en el pizarrón, corrige los problemas que los alumnos han realizado. Frecuentemente se
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destina una clase al marco teórico y los ejemplos y otras clases, en otros días, a la resolución de
problemas.
Pero agregando mayor complejidad a esta problemática, por lo general, en las clases de física e
incluso hasta en los libros de texto se presenta el tema “Tiro vertical y caída libre” como si se tratara de
dos temas distintos. Cuando se propone la resolución de ejercicios algebraicos para encontrar la
velocidad (vt) o posición (xt) para un instante dado de tiempo o la altura máxima (hmáx) los valores
asignados a la aceleración de la gravedad en la Tierra (g) son distintos. El profesor dice a los alumnos
que para tiro vertical el valor de g es negativo y positivo para caída libre, indicando que la razón obedece
a que cuando un cuerpo va hacia arriba lo hace en contra de la fuerza de la gravedad y cuando cae lo
hace a favor de esta fuerza (Mochón; 1997)
La secuencia didáctica tradicional, tal como la presentan la mayoría de los libros de texto,
comienza con el marco teórico propio del tema y luego pasa a proponer ejercicios algebraicos de cuya
resolución depende que el alumno demuestre si ha comprendido el tema o no ha podido hacerlo. De
esta manera se promueve el aprendizaje mecánico, es decir, un proceso a través del cual la nueva
información se adquiere de manera arbitraria, no significativa. Este tipo de aprendizaje, bastante
estimulado en la escuela, sirve para "pasar en las evaluaciones", pero tiene poca retención, no requiere
comprensión y no da cuenta de situaciones nuevas (Moreira, 2005). Los alumnos entienden o creen
entender, pero cuando se enfrentan a la resolución de los problemas asignados, se dan cuenta de que
no saben hacerlos. Como mucho, este tipo de aprendizaje sirve para responder las preguntas,
generalmente conceptuales, es decir referidas a definiciones, características y algunos problemas de
aplicación de los conceptos dados. Nótese que decimos “dados”. Al poco tiempo de haber demostrado
lo que ha aprendido, el alumno lo olvida totalmente, y muchas veces hasta manifiesta no haberlo
aprendido nunca. Es un saber que se utiliza para la promoción de un examen y luego se olvida. Este tipo
de enseñanza está centrada generalmente en el profesor y /o en los contenidos. No está destinada a
promover el aprendizaje significativo de los saberes, esto es un aprendizaje de la sustancia o idea del
saber, que puede llegar a olvidarse o quedar obliterado en la estructura cognitiva cuando no se utiliza
frecuentemente, pero que está allí, y que cuando la persona lo necesita emerge, porque ha sido
aprendido significativamente y anclado profundamente en la estructura de la cognición de ese sujeto.
En este trabajo se describe el análisis de un conjunto de actividades de enseñanza diseñadas
específicamente con el objetivo de promover el aprendizaje significativo en los alumnos. También se
presenta una breve descripción de la secuencia didáctica utilizada. Desde la perspectiva ausubeliana se
entiende al aprendizaje significativo como el proceso por excelencia para adquirir la inmensa cantidad
de ideas e informaciones representadas en un campo dado del conocimiento. (Moreira: 2005)
La metodología utilizada comprende
el registro de audio, fotográfico y escrito de
determinados tramos de la secuencia didáctica y en el posterior análisis de estos datos obtenidos para
determinar la viabilidad de la propuesta así como otros resultados relacionados con ella.
La primera parte del artículo describe la situación actual en relación a la enseñanza tradicional,
en particular sobre la problemática detectada en el aula en relación al aprendizaje significativo de los
conceptos de la Física, luego se presenta el marco teórico que subyace a esta propuesta de enseñanza,
es decir la Teoría del Aprendizaje Significativo; más adelante el objetivo y la descripción de la propuesta
para estos alumnos en particular; los resultados y la discusión de los datos obtenidos durante la
implementación. Por último se desarrollan las consideraciones finales, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos con estos alumnos y la factibilidad de implementar esta propuesta en otras aulas similares.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel aporta el referencial teórico que se ha utilizado para
desarrollar este conjunto de actividades con la finalidad de que los alumnos aprendan
significativamente los aspectos fundamentales de “tiro vertical y caída libre” Esta teoría resulta en un
marco teórico apropiado para diseñar secuencias de enseñanza cuyo objetivo sea el aprendizaje
significativo de las ciencias. Cabe recordar que Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual
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una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (noliteral) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el
significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto.
Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para
adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo
de conocimiento (Moreira, 2005).
No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del aprendizaje significativo. A
partir de este proceso el nuevo material adquiere significados para el aprendiz y el conocimiento previo
queda más rico, más diferenciado, más elaborado en relación con los significados ya presentes, y sobre
todo, más estable. (Moreira: 2005). Este tipo de aprendizaje promueve en los alumnos la
conceptualización de los saberes enseñados. Que el aprendizaje de este tipo sea “no arbitrario” quiere
decir que el material potencialmente significativo se relaciona de manera no arbitraria con los
conocimientos previos, es decir, la relación no resulta con cualquier aspecto de la estructura cognitiva
del estudiante sino con aquellos conocimientos específicamente relevantes, llamados por Ausubel,
subsumidores. A través de este proceso nuevas ideas y conceptos pueden aprenderse y retenerse en la
medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones específicamente relevantes e inclusivos estén
adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de
anclaje a los primeros. Que sea sustantivo significa que lo que se aprende es la esencia del nuevo
conocimiento, independientemente de la secuencia de palabras que se emplee para conceptualizarlo.
Se comprende entonces, la sustancia de la idea, la cual se puede expresar con diferentes palabras
equivalentes en significado. En la perspectiva ausubeliana el conocimiento previo es la variable crucial
para que se produzca el aprendizaje significativo. (op.cit.p.2)
Moreira (op. cit. p. 16, 17) describe según Gowin, citando de su obra Educating (Gowin, 1981),
como se consuma un episodio de enseñanza. El profesor comparte intencionalmente materiales del
currículum, el alumno debe tener la intención de relacionar de captar esta nueva información y
relacionarla con los subsumidores que se encuentran en su estructura cognitiva. El objetivo es compartir
significados. Ambas partes tienen responsabilidad en este proceso. Pero estas responsabilidades son
diferentes: el profesor debe presentar los materiales del currículum de una manera que al alumno le
permita captarlos, además debe verificar si los significados captados por los estudiantes coinciden con el
modelo científico aceptado en ese momento; por otro lado los estudiantes deben tener la disposición
apropiada para aprender, externalizar los significados que va captando y verificar si los significados que
captó coinciden con los que el profesor quería que captase.
Ahora, llegado a este punto, la pregunta que la mayoría de los docentes se hacen es ¿cómo se
puede promover el aprendizaje significativo en una situación real de enseñanza en el aula?, ¿cómo
promover que los estudiantes externalicen sus conocimientos prexistentes en su estructura cognitiva y
los que va adquiriendo? ¿cómo hacer que los estudiantes quieran aprender de una forma sustantiva, no
arbitraria? Estas preguntas son muy importantes porque conducen a la búsqueda de estrategias de
enseñanza basadas en estas premisas ausubelianas. Pero no se debe olvidar que la teoría de Ausubel es
una teoría de aprendizaje en el aula. Por lo tanto existen principios facilitadores del Aprendizaje
Significativo que deben tenerse en mente a la hora de diseñar una secuencia de enseñanza, si la idea es
que los estudiantes aprendan con significado.
Estos principios propuestos por Ausubel son: la diferenciación progresiva, la reconciliación
integradora, la organización secuencial y la consolidación.

OBJETIVOS
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar si efectivamente la secuencia didáctica
implementada en el aula es útil para promover el aprendizaje significativo en este grupo de estudiantes.
También se pretende discutir los alcances y limitaciones de la implementación de la secuencia
mencionada. .
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METODOLOGÍA
En este caso el profesor es quien realiza el trabajo de investigación en relación a esta
temática. Previamente a la implementación de la secuencia el profesor analiza los libros de texto
disponibles para enseñar el núcleo temático que corresponde a Caída libre y Tiro vertical. Además
cuenta con su propia experiencia en relación a la utilización de esta bibliografía como un soporte para
enseñar estos contenidos de la física y un amplio registro de los resultados en el aprendizaje de los
alumnos con la utilización de estrategias de enseñanza de tipo “convencional” como las que se presenta
en los libros de texto de las principales editoriales para el nivel secundario.
Para realizar esta investigación el profesor diseña una secuencia didáctica “no tradicional”
confeccionada teniendo en cuenta las premisas de la Teoría del Aprendizaje significativo. Implementa la
secuencia didáctica confeccionada y a medida que trascurre la implementación en el aula realiza
registros fotográficos y textuales de los tramos que considera más significativos. Algunos registros son
tomados inmediatamente termina la clase. Se desea tener la mayor cantidad de información posible de
lo que va sucediendo en la clase con los estudiantes. También se analizan los datos que surgen de las
evaluaciones escritas finalizando la secuencia didáctica.
Este trabajo ha sido realizado con datos de 3 años de implementación de la secuencia didáctica
en dos cursos de tercer año, ciclo básico nivel secundario de la Escuela Nº 29 Remedios Escalada de San
Martín situada en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, Argentina.
Estos cursos corresponden a las divisiones B y C. Los alumnos de cada una de estas divisiones
presentan las siguientes características que se repite año tras año. Los alumnos de la división B son
bastante aplicados y estudiosos;
lectores y críticos. Escriben textos coherentes y cohesivos.
Generalmente no hay alumnos repitentes en esta división. Sin embargo, a la mayoría, les cuesta
comprender conceptos de la física así como también interpretar gráficos cartesianos y realizar
operaciones matemáticas tales como despejar incógnitas. Los alumnos de la división C tienen
características opuestas como grupo. Su rendimiento escolar por lo general es muy bajo. Tienen serias
dificultades en matemática y lengua. Sus producciones escritas son escasas e insuficientes. No tienen
hábitos de estudio ni de resolución de tareas. Se quejan frecuentemente de las tareas asignadas y en su
casa no trabajan. Se resisten a todo saber en el que haya una ecuación matemática aunque sea muy
sencilla. No saben trabajar con unidades, no resuelven por si mismos operaciones matemáticas con
números sencillos. No saben despejar una incógnita de una ecuación y su interpretación de textos es
deficiente. Ante un ejercicio de física o de matemática generalmente se niegan a resolverlo. Dicen no
entenderlo pero ni siquiera lo han leído. En este último curso siempre hay muchos alumnos repitentes.
A lo largo de los 3 años se trabajó con 52 alumnos de la división C y 69 alumnos de la división B.
Descripción de la secuencia didáctica
Se propone enseñar los conceptos básicos de Tiro vertical y caída libre a través de la
interpretación de los datos que surgen del planteo de una situación problemática. La secuencia didáctica
utilizada es muy distinta de la tradicional en la cual primero se expone el marco teórico disciplinar y
luego se proponen ejercicios que serán resueltos por los alumnos primero con acompañamiento del
docente y luego en forma autónoma. La correcta resolución de los ejercicios garantizaría, en este
modelo de enseñanza, el aprendizaje de los saberes implicados.
En la secuencia didáctica propuesta en este trabajo presenta las siguientes etapas
1- se obtienen las ideas previas de los alumnos con respecto al tema;
2- se propone una situación problemática concreta que los alumnos deben resolver
3- Se hace una puesta en común para realizar el análisis de los datos obtenidos
4- Se obtienen las conclusiones (características de este tipo de movimiento)
5- El docente propone un problema similar pero variando el nivel de complejidad
6- Los alumnos resuelven en grupo y aportan los datos obtenidos.
7- Nueva puesta en común y conclusiones
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8- Integración y consolidación de los conceptos aprendidos.
9- Evaluación de preguntas abiertas en forma oral (grupal) y evaluación individual escrita de
preguntas de respuesta libre.
El docente debe orientar a los alumnos continuamente para que ellos puedan construir las
características de este tipo de movimiento.
Situación problemática
Se escribe en el pizarrón el siguiente problema:
Alguien tira manteca al techo. Supongamos que queremos describir el movimiento de la
manteca, que es arrojada hacia arriba con una velocidad inicial enorme, de 24,5 m/s. Las ecuaciones
que describen el movimiento son:
x = x0 + v0 . t + ½ . g . t2
v = v0 + g . t
En esta primera etapa los alumnos resuelven el ejercicio en grupos de trabajo. Nótese que en el
problema no se asignó el origen ni la dirección del sistema de referencia. Las consignas suministradas
son del tipo:
• Leer atentamente el ejercicio
• Determinar el origen, y elegir la dirección del sistema de referencia. Este paso es muy
importante porque determinará valores y signos de las variables (v,x). Se acotó la
determinación del origen a sólo dos opciones: a la altura desde donde se arroja el objeto= 0
y a la altura máxima=0
• Leer cada una de las fórmulas.
• Asignar el valor de g
• Calcular la posición y la velocidad para t1 = 2 s
• Hacer lo mismo para t2 = 3 s
Luego, una vez que lo han realizado en forma grupal, se pasa a una instancia individual. Esto es para que
todos los alumnos puedan resolver los ejercicios y además para obtener más cantidad de resultados.
La consigna ahora es: realizar el cálculo de velocidad y posición para uno de los siguientes
tiempos t = 1 s; t = 2,5 s ; t = 4 s y t = 5 s
Sin embargo, es necesario aclarar que, para el desarrollo de esta secuencia de enseñanza, el
cálculo de los valores de posición y velocidad para los distintos instantes de tiempo no es importante en
sí mismo sino más bien la importancia se centra en el análisis que los alumnos harán de estos datos.
Pueden agregarse o eliminarse valores de tiempo según resulte conveniente para el desarrollo de la
clase. Este paso, es decir, la resolución las ecuaciones, podría ser eliminado y remplazado
directamente por la tabla de valores de posición y velocidad con respecto al tiempo. El docente realiza
los cálculos y trae la tabla directamente construida o bien trae los datos y se construye la tabla con los
alumnos. Esto podría ser más conveniente para trabajar con grupos de alumnos que tienen ciertas
dificultades con la realización de los cálculos algebraicos o también cuando se dispone de menos
tiempo. De hecho, es lo que se hizo para implementar la secuencia didáctica con la división C, tanto en
el primer año de implementación como en el último,
Para el punto N° 1 cada uno de los grupos muestra su producción, para los siguientes puntos la instancia
es común a todo el curso.
1234-

Confeccionar una tabla de valores en el pizarrón con los datos obtenidos.
Observar atentamente los valores de posición y de velocidad obtenidos y encontrar
los valores que les resulten curiosos.
Se pide a los alumnos que calculen el valor de g para las secciones que ellos elijan, al
menos dos de ellas.
Se escriben los resultados en el pizarrón y se discute lo ocurrido. Es importante volver
a recordar que representa g y cuál es su dirección cuando se lo describe teniendo en
cuenta el sistema de referencia convencional.
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En este momento es muy importante la intervención del docente para que los estudiantes
`puedan reconocer ciertas regularidades. Las preguntas realizadas a modo de guía por la docente son:
a- ¿Qué sucede con los valores de la posición (x) cuando la manteca sube?
b- ¿Qué sucede con los valores de la velocidad (v) cuando la manteca sube?
c- ¿Cuál es el valor de la velocidad a los 2, 5s?
d- ¿Qué sucede con el valor de g en todo el recorrido de la manteca?
e- ¿Por qué piensan que sucede esto?
f- Sabiendo que una idea errónea generalizada es que el signo de g es positivo para caída
libre y negativo para tiro vertical, ¿qué estaría pasando con el sistema de referencia en
ambos casos?
5Se organiza todas las características de este tipo de movimiento y se escriben en el
pizarrón.
La evaluación se encuentra integrada al proceso de enseñanza, en este sentido es una
evaluación formativa, es decir, una evaluación continua en la que resulta importante la adecuada
intervención pedagógica, más allá del tipo de instrumento de evaluación utilizado, con la finalidad de
contribuir con las tareas de aprendizaje de los alumnos y mejorarlas. Para evaluar al alumno se tiene en
cuenta las observaciones de clase, el trabajo realizado y la evaluación sumativa individual. Esta se
confecciona con preguntas abiertas en las que el alumno deba describir, explicar, relacionar conceptos,
identificar semejanzas y diferencias y argumentar sobre las aparentes inconsistencias que descubrieron.
Se tiene en cuenta la mayor complejidad de los procedimientos cognitivos que tienen relación con la
investigación, la organización de conceptos y la comunicación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS


Proc

2008
2009
2010
total

Proc

2008
2009
2010
total

Análisis de las evaluaciones: Las categorías elegidas para realizar el análisis se expresan en las
tablas Nº 1 y Nº 2, así como también la cantidad de alumnos que lograron adquirir el
procedimiento, sobre un total de 69 alumnos evaluados entre 2008 y 2010.
Tabla Nº 1. Resultado del análisis de las evaluaciones. Curso “Tercero B”
Resolución
Interpretación Comprensión de Comprensión
Sistemas
de
de los datos
las
significado de de
ecuaciones
características
g
referencia
del movimiento
(cambio)
19
23
22
22
22
19
23
23
23
23
22
22
22
22
22
60
68
67
67
67

Tabla Nº 2. Resultado del análisis de las evaluaciones. Curso “Tercero C”
Resolución
Interpretación Comprensión de Comprensión
Sistemas
de
de los datos
las
significado de de
ecuaciones
características
g
referencia
del movimiento
(cambio)
10
17
17
17
16
12
18
17
17
16
02
15
15
15
14
24
50
49
49
46
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22
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66

Comunicación
de
lo
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16
16
12
44
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Análisis del registro del profesor y de las tomas fotográficas: estos registros aportaron los
siguientes datos
a) Todos los alumnos se vieron involucrados en la mayor parte de las tareas que debían
resolver.
b) Todos los alumnos participaron pasando al pizarrón o exponiendo sus consideraciones en
los debates grupales.
c) Pocos alumnos pudieron resolver los ejercicios con fórmula.
d) Al trabajar en grupo, los alumnos que no pudieron resolver los problemas con fórmulas,
utilizaron los datos de sus compañeros, y pudieron utilizarlos para comprender las
características del tipo de movimiento.
e) Aumentó la motivación por el aprendizaje en el total de los alumnos.
f) Los alumnos que podían resolver los problemas, ayudaron a sus compañeros y algunos con
su ayuda pudieron resolver aunque sea algún tramo.
g) La expectativa y la motivación del docente aumentó correlativamente con la motivación de
los alumnos.

CONSIDERACIONES FINALES
Con un solo grupo se pudo trabajar con la secuencia didáctica completa. Para poder trabajar
con el grupo menos aventajado en la resolución de ejercicios algebraicos, y con poca predisposición para
la tarea en clase fue necesario eliminar la etapa de la resolución de los cálculos. La tabla de valores de
posición y velocidad vs tiempo, fue suministrada directamente por el docente.
Al reducir el énfasis en los procedimientos puramente algebraicos y poner más atención a las
representaciones gráficas y numéricas y cuidar de mantener siempre la conexión con la situación real, es
decir la interpretación de estas representaciones, se han obtenido, por lo menos con estos dos grupos
de alumnos, resultados satisfactorios en el proceso de construcción de los saberes propios del tema
“Caída libre y tiro vertical”.
La propuesta didáctica resulta flexible y puede ser aplicada con diversos grupos de alumnos.
Establece instancias de trabajo tanto individual como grupal además de momentos de puesta en
común con la explicitación de las ideas construidas. El diseño de la misma tiene en cuenta los principios
ausubelianos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora ya que se comienza con aspectos
más generales e inclusivos, primero se da una visión del todo, luego se abordan los aspectos más
específicos. Se propone la situación problema con niveles crecientes de complejidad, se destacan
semejanzas y diferencias en relación a los aspectos ya trabajados. Se da la posibilidad de resolver las
inconsistencias que aparecen a lo largo de la secuencia. La actividad colaborativa propuesta lleva a los
alumnos a interactuar socialmente negociando significados. El rol del profesor es el de mediador.
(Moreira, 2011) También, en el diseño de esta secuencia didáctica surge el principio de la consolidación,
ya que se insiste en el dominio o maestría de lo que se está aprendiendo antes de la introducción de
nuevos materiales, de manera de asegurar una probabilidad alta de éxito en el aprendizaje
secuencialmente organizado.
Resulta fundamental para aplicarla la intervención pertinente del profesor en los momentos
que sea necesario y la mediación que se establecerá entre los alumnos para que se escuchen y de esta
manera se pueda lograr el objetivo propuesto, esto es aprender de manera significativa los saberes
presentados.
Los resultados fueron muy buenos aún con el grupo de alumnos que tienen serias dificultades
en las competencias matemáticas. Si bien con este grupo se obvió la realización de los cálculos de
velocidad y posición, pudieron llegar a las mismas conclusiones que el grupo que realizó los cálculos
algebraicos, realizando el análisis de los datos que se les suministró. Hubo alumnos que no lograron
aprender los saberes mínimos del tema porque estuvieron ausentes en varias de las clases propuestas.
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Se considera que esta secuencia didáctica resulta más eficiente que un modelo de enseñanza
tradicional debido a que se tuvieron en cuenta para su diseño e implementación los siguientes aspectos:
 el conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje significativo;
 las situaciones problema son las que dan sentido a los nuevos conocimientos, deben
ser pensadas para despertar la intencionalidad del estudiante hacia el aprendizaje
significativo;
 el docente elabora las actividades teniendo en cuenta la inclusividad de los conceptos;
 en la organización de la enseñanza se debe tener en cuenta la diferenciación
progresiva, la reconciliación integradora y la consolidación;
 la evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en términos de búsqueda
de evidencia y no sólo referida a la resolución de ejercicios matemáticos.
Después de analizar los procedimientos cognitivos que estimula en los estudiantes la
implementación de esta secuencia didáctica, se encuentra que propicia: explicitación de las ideas de los
alumnos;
contrastación de puntos de vista;
debate y consenso; trabajo colaborativo;
representación de la información; utilización de distintos registros; elaboración y comunicación de
conclusiones. Considerando por tanto que estos procedimientos cognitivos se encuentran en el orden
de complejidad media a alta, se entiende que la implementación de la secuencia didáctica fue positiva.
Trabajar de esta manera en el aula ha contribuido a promover aprendizajes más duraderos y
significativos incluso con el grupo de alumnos que no tienen hábitos de trabajo adquiridos. Pero
además mejoró notablemente su predisposición para aprender ya que con la implementación de este
tipo de secuencias didácticas el rol de los estudiantes fue activo, trabajaron en forma colaborativa
intercambiando opiniones, debatiendo, consensuando, resolviendo las aparentes inconsistencias en la
teoría de los conceptos aprendidos. Los alumnos menos aventajados en matemática también pudieron
aprender lo que aumento notablemente su autoestima.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo analisar as dissertações em ensino de Biologia defendidas no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) da UFRPE no período [20032010]e que estãofundamentadas teórico e/ou metodologicamente na Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS). Para tanto realizamos análise documental em cinco dissertações buscando identificar
como a TAS contribuiu para o delineamento das referidas pesquisas.Os resultados indicaram que o
instrumento da TAS mais utilizado nestas pesquisas da área de biologia do PPGEC foramos mapas
conceituais e que sua utilização visava entre outros o acompanhamento da construção de conceitos e o
auxílionos processos cognitivos dos alunos.Outro ponto que podemos evidenciar a partir das análises
realizadas foia predominância da teoria ausubeliana em pesquisas que focam a construção de conceitos
específicos e também em estudos que se caracterizam quanto ao gênero estudo de caso.
Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais, Produções Acadêmicas,
Ensino de Biologia

ABSTRACT
This work intends to analyse the 2003-2010 period Biology Education defended dissertations, which
were theoretically and/or methodologically based on the Meaningful Learning Theory in the UFRPE
Science Education Postgraduate Program.Therefore, we’ve conducted a documentary analysis in five
dissertations seeking to identify how the Meaningful Learning Theory had contributed to the design of
such researches. The concept maps were the Meaningful Learning Theory element most used in these
works and their application was intended to monitor the construction of concepts and to aid in the
cognitive processes of the students. Another point we’ve observed from the analysis performed was the
predominant ausubelian theory presence in the researches that focus on the construction of specific
concepts and also in studies that are characterized by the genre in case studies.
Keywords: Meaningful Learning Theory, Concept Maps, Academic Productions, Biology Education

INTRODUÇÃO
Considerando a mobilização de esforços para avaliar e até repensar alguns caminhos
envolvendo os programas de pós-graduação em Educação no Brasil, com especial atenção para os
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programas daárea de Ensino de Ciências e Matemática, é oportuno o desenvolvimento de estudos
descritivos e analíticos que incidam sobre o conjunto da produção acadêmica (TEIXEIRA, 2008).
Nesse sentido os Programas de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB),
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE) aprovaram em 2008 um projeto em rede intitulado “Pesquisa e formação em ensino de ciências
e matemática: um recorte da produção acadêmica no nordeste e panorama de ação formativa na
educação básica”, no âmbito do programa “Observatório da Educação” CAPES/SECADI/INEP1. Trata-se
de um projeto que está no seu terceiro ano e tem como objetivo promover a realização de estudos
sobre a produção acadêmica (dissertações) dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática,já mencionados, bem como investigar as contribuições da formação continuada, a nível
stricto sensu, de professores egressos para a melhoria da qualidade da Educação Básica.
Dentre os resultados iniciais no âmbito do projeto, destacamos a dissertação de Silva (2011),
que se caracteriza como um estudo de revisão bibliográfica, com um recorte nas dissertações de
Biologia defendida no PPGEC/UFRPE no período de 2003-2010. A análise das dissertações foi baseada
nos descritores do CEDOC (Centro de Documentação em Ensino de Ciências) e em outros elementos
escolhidos a partir de teses e dissertações que também visaram análises descritivas de produções
acadêmicas de programas de pós-graduação. Os principais descritores utilizados foram: ano da defesa,
autor e orientadores, nível de ensino e foco temático, enquanto que os demais elementos considerados
foram: gênero do trabalho acadêmico, procedimentos de pesquisa, e subárea da Biologia.
A pesquisa de Silva (2011) contemplou também um recorte na análise das 45 dissertações em
conformidade com os descritores do CEDOC e outros elementos já mencionados, uma análise de
estratégias utilizadas em doze dissertações que tiveram na Pesquisa como Intervenção, sua opção
metodológica.
A partir das conclusões da autora, é possível afirmar que a pesquisa em Ensino de Biologia do
PPGEC/UFRPE, quanto aos descritores do CEDOC, apresenta tendências que são compartilhadas com as
da pesquisa nacional na área. Quanto aos demais elementos analisados – observou-se que há o
predomínio de Pesquisas sem Intervenção do gênero estudo de caso, e a ecologia como a subárea com
maior ocorrência. Percebeu-se também grande afinidade com o viés da Educação Ambiental,
principalmente na abordagem de conceitos vinculados aos biomas brasileiros. Em relação às Pesquisas
com Intervenção há um destaque para estratégias didáticas que desenvolvem nos alunos, as
competências relacionadas à Atividade Visual. Dando sequência os estudos no âmbito do projeto do
Observatório da Educação, buscamos contemplar de forma mais sistemática o universo das dissertações
de Biologia defendidas no PPGEC/UFRPE. Assim, demos início ainda em 2010 a novos estudos, no
sentido de analisar nas tendências teórico-metodológicas presentes nas referidas dissertações. As
primeiras análises indicaram que a Teoria da Aprendizagem Significativa representava o terceiro aporte
mais utilizado nas dissertações do PPGEC-UFRPE, ficando atrás de Vygotsky, que ocupa o primeiro lugar
e dasTeorias dos Construtos Pessoais de George Kelly e das Representações Sociais de Moscovici, que
ocupavam juntas, a segunda posição. Diante do exposto, o presente trabalho representa um recorte
desse estudo mais amplo sobre os referenciais teóricos que norteiam as pesquisas em ensino de
biologia no PPGEC e tem como objetivo analisar as dissertações fundamentadas teórico e/ou
metodologicamente na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS).

_____________________
1
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; SECADI – Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
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IMPLICAÇÕES DA TEORIA AUSUBELIANA NO ENSINO DE BIOLOGIA
A aprendizagem significativa vem sendo estudada a mais de quarenta anos através de pesquisas
que visamcompreender a organização e a integração do processo cognitivo do ser humano no ambiente
que está inserido (MENDONÇA e MOREIRA, 2010). Apresentando características que buscam promover
rupturas no ensino tradicional e distinguindo-se por suas técnicas de ensino embasando a construção de
princípios que possam ser adaptados a diferentes sujeitos e situações (RONCA, 1994).
Desse modo, Lemos (2005) argumenta que a Teoria da Aprendizagem Significativa integra, na
terminologia de Lakatos, o núcleo firme do construtivismo, predizendo e incorporando novos fatos,
desde sua proposição em 1963. Além disso, seus seguidores Novak, Gowin, e Moreira, agregaram
contribuições que não modificaram e nem contrariaram as ideias centrais. Tal argumentação também se
sustenta na centralidade da teoria e no construtivismo com conceitos e princípios que contemplam
aspectos básicos do processo educativo. Pensada para escola, a teoria define a aprendizagem, explicita
as condições para a sua efetivação e apresenta conceitos e princípios que favorecem a sua ocorrência e
avaliação (Id., 2005).
De acordo com Arruda et al. (2004) duas condições são necessárias para que a aprendizagem
significativa ocorra: a primeira é que o indivíduo deve manifestar o interesse, uma intenção, para
relacionar de forma não-arbitrária e substantiva os novos conhecimentos aos anteriores; e a segunda é
que os novos conhecimentos devem ser possíveis de serem compreendidos pelo indivíduo, ou seja, deve
“ser relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbritária e não-literal” (MOREIRA;
MASINI, 1982, p. 14).
Os princípios da aprendizagem significativa trazem inúmeras contribuições para o ensino,
consideram o desenvolvimento cognitivo dos estudantes relacionado à suas experiências, sua idade, sua
identidade cultural e social, e os diferentes significados e valores, para que a aprendizagem seja
significativa (BRASIL, 1998, p. 27). Nesse âmbito as propostas apresentadas por essa teoria cria, para os
docentes e discentes, a possibilidade de contextualização dos conhecimentos, promovendo, assim, um
aprendizado mais efetivo, capaz de tornar o indivíduo um sujeito apto a construir sua própria formação
(GOMES, et al.2009/10).
Quando o conteúdo empírico construído no cotidiano dos alunos é valorizado nas aulas, abre
vias que facilitarão a construção do conhecimento, sendo este um dos princípios-chave para que a
aprendizagem significativa seja vivenciada: “ensinar a partir dos conhecimentos prévios que o aluno
possui tanto do ponto de vista psicológico, cognitivo e afetivo, como sociocultural”,conforme afirmam
Mendonça e Moreira (2010, p. 292).A aprendizagem é entendida como um processo educativo dinâmico
nos quais os novos conhecimentos são reciprocamente relacionados com os conhecimentos prévios do
aluno. O material a ser aprendido deve interagir na estrutura cognitiva do aluno comconhecimentos
especificamente relevantes (MENDONÇA e MOREIRA, 2010).
Dentre as várias possibilidades que advém com a utilização da TAS os mapas conceituais sem
dúvida se constituíram comoinstrumentos de destaque sendo encarado como um recurso didático que
busca facilitar a organização de conceitos disciplinares. Trata-se, então de um instrumento muito flexível
e como tal pode ser usado em uma variedade de situações com diferentes finalidades, conforme
explicitado por Moreira e Rosa:
Os mapas conceituais podem ser usados na organização e na análise do
conteúdo para uma unidade de estudo ou para um curso inteiro; para focalizar
a atenção de quem organiza um conteúdo; podem ser usados para mostrar
relações hierárquicas entre concepções que estão sendo ensinados; Como
instrumento de avaliação; recurso didático ou como referencial para a
elaboração das verificações de aproveitamento (1986, p. 18).
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No ensino, mapas conceituais podem ser usados para mostrar relações hierárquicas entre
concepções que estão sendo ensinadas em uma única aula, em uma unidade de estudo ou em toda a
matéria (MOREIRA e ROSA, 1986).
Na Biologia, particularmente,onde se estuda os fenômenos relacionados a toda diversidade de
vida, que é caracterizada por um conjunto de processos organizados e integrados, que buscam a
compreensão da natureza viva e dos diferentes sistemas explicativos,os mapas conceituais tronaram-se
um instrumento potencialmente significativo (MATEUS e COSTA, 2009).
Não existem mapas conceituais certos ou errados, eles são construídos de acordo com o
entendimento de cada um sobre determinado assunto aplicado. O mesmo mapa pode ser usado para
associar os conteúdose ainda na avaliação da aprendizagem. Contudo, é preciso cuidado para não cair
em um relativismo onde “tudo vale”: alguns mapas são definitivamente pobres e sugerem falta de
compreensão (MOREIRA, 1988).
Os mapas conceituais são aparentemente fáceis de serem construídos e por isso atraente aos
olhos dos docentes, porém sua utilização de forma errônea pode não ter um resultado significativo
quanto ao aprendizado dos alunos, podendo se configurar apenas como uma atividade lúdica para os
mesmos. Essas atividades que teriam a finalidade de inovar as aulas tradicionais não são bem
exploradas por falta de leituras que subjazem esse instrumento e o material que é produzido pelos
alunos não recebem a devida análise com um olhar diferenciado que os mesmos merecem (CORREIA et
al. 2010).Os autores ainda afirmam que: “Essa sequência indesejável de eventos surge devido ao
desequilíbrio entre o domínio teórico e prático que é necessário para viabilizar a utilização adequada,
intencionalmente e prolongada do mapeamento conceitual em sala de aula” (2010, p. 4402-2.).
Casos como este não são encontrados apenas em salas de aula da educação básica ou superior.
A má utilização do mapeamento conceitual também é vista em pesquisas produzidas no âmbito de
cursos de pós-graduação, onde se percebe que algumas vezes esse recurso é utilizado na elaboração de
trabalhos acadêmicos meramente como instrumento de coleta de dados, desconsiderando todos os
elementos teórico-metodológicos que subsidiam e norteiam sua utilização. “É preciso conhecer as
teorias que justificam as opções metodológicas para que se tenha uma aplicação bem sucedida”,
afirmam Correia et al. (2010, p. 4402-2).Isso é válido tanto para aplicações em salas de aulas como um
recurso didático, quanto na elaboração de estratégias metodológicas de trabalhos acadêmicos. Em
qualquer dos casos se faz necessário um estudo mais aprofundado sobre o objeto a ser utilizado.

METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, escolhemos do universo dos 45 trabalhos analisados por Silva
(2011), aqueles que tiveram como fundamentação teórica e/ou metodológica a teoria ausubeliana, o
que corresponde a cinco dissertações defendidas no âmbito do PPGEC da UFRPE no período analisado
(2003-2010).
A análise documental dessas produções acadêmicas foi realizada a partir da leitura minuciosa
dascinco dissertações,buscando identificar como a TAS fundamenta teórico e metodologicamente as
referidas pesquisas.
Lemos (2005), analisando os trabalhos apresentados no III Encontro Internacional de
Aprendizagem Significativa ocorrido em 2000 em Portugal com o objetivo de identificar de que modo o
evento educativo está contemplado eutilizando-sedos conceitos e princípios da teoria para buscar
evidências de que estejam sendo realizados e investigados com umaconcepção de aprendizagem
coerente com o referencial teórico ausubeliano, identificou três situações: a primeira em que os
trabalhos assumem a teoria como referencial teórico e utilizam seus princípios na discussão dos dados e
na conclusão; a segunda em que, mesmo não adotando a teoria como marco teórico, os trabalhos
apresentam um ou mais dos seus princípios na conclusão; e a terceira, em que os trabalhos,mesmo
assumindo a teoria como marco teórico e/ou citando a aprendizagem significativa comofinalidade do
processo, não recorreram a ela para análise dos dados e conclusões.
A seguir apresentamosuma caracterização descritiva das dissertações selecionadas para estudo:
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Dissertações

Resumo

01

O trabalho teve como titulo: Investigando o desenvolvimento da concepção
de nanomundo no ensino fundamental; Orientado por: FERREIRA, H.S.;
AMARAL, E.M.R. Defendido no ano de 2005; Com o foco temático: Formação
de conceitos; Atendendo ao nível de Ensino Fundamental II; Com o gênero da
pesquisa conceituado como estudo de caso. Esse trabalho objetivou-se em:
“Investigar o desenvolvimento da concepção de nanomundo junto a alunos do
Ensino Fundamental”.

02

O trabalho teve como título: Concepções de professores e licenciandos em
ciências biológicas sobre os conceitos de bioética e biossegurança no ensino
com o uso de animais; Orientado por: CARNEIRO-LEÃO A.M.A; MAYER, M;
FEREIRA H.S. Defendido no ano de 2007; Com o foco temático: Formação de
conceitos; Atendendo ao nível de docentes do ensino superior; Com o gênero
da pesquisa conceituado como estudo de caso. Esse trabalho objetivou-se em:
“Identificar as concepções dos professores e licenciandos em Ciências
Biológicas quanto à aplicação dos conceitos de Bioética e Biossegurança nas
atividades práticas com o uso de animais”.

03

O trabalho teve como título: A construção do conceito de energia: Do sol à
célula, numa perspectiva transdisciplinar; Orientado por: FEREIRA H.S.;
CARNEIRO-LEÃO A.M.A; Defendido no ano de 2007; Com o foco temático:
Formação de conceitos; Atendendo ao nível ensino fundamental II e ensino
médio; Com o gênero da pesquisa conceituado como estudo de caso. Esse
trabalho objetivou-se em: “Investigar a construção do conceito de energia,
junto a alunos do ensino do normal médio, numa perspectiva transdisciplinar”.

04

O trabalho teve como título: Síntese proteica: um estudo sobre a formação
de conceitos; Orientado por: CARNEIRO-LEÃO A.M.A; JÓFILI, Z.M.S. Defendido
no ano de 2009; Com o foco temático: Formação de conceitos; Atendendo ao
nível ensino médio; Com o gênero da pesquisa conceituado como estudo de
caso. Esse trabalho objetivou-se em: “Identificar a viabilidade de uma
sequência didática utilizando jogos educativos para a formação de conceitos
relacionados à síntese de proteína”.

05

O trabalho teve como título: Diagnóstico das dificuldades de articulação e
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sobreposição dos conceitos básicos da genética utilizando jogos didáticos;
Orientado por: CARNEIRO-LEÃO A.M.A; JÓFILI, Z. M. S. Defendido no ano de
2008; Com o foco temático: Recurso Didático. Atendendo ao nível ensino
médio e ensino superior; Com o gênero da pesquisa conceituado como estudo
de caso. Esse trabalho objetivou-se em: “Construir e validar dois jogos: “Trinca
Genética” e “Dominogêneo”, como ferramentaspara diagnosticar conceitos
básicos de Genética a partir da negociação dos saberes já adquiridos
anteriormente numa perspectiva sistêmica, em diferentes níveis de
escolaridade”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Buscando atender o objetivoproposto, analisar as cinco dissertações de biologia defendidas no
âmbito doPPGEC/UFRPE no período de 2003-2010 que utilizaram a TAS, tentamos inicialmente,
sistematizar a forma como a referida teoria é utilizada pelos diversos autores em suas pesquisas,
conforme explicitado no quadro 01 a seguir.
Quadro 1: Sistematização da utilização da TAS nas dissertações de Biologia do PPCEC/UFRPE.
Teórico e Metodológico

Teórico ou
Metodológico

Instrumentos da
Teoria
(Mapas
Conceituais)

Dissertação 01

X

X

Dissertação 02

X

X

Dissertação 03

X

X

Dissertação 04

X
X
(Metodológico)

Dissertação 05

X
X
(Metodológico)

Considerando elementos da categorização utilizada por Lemos(2005) na nossa análise
identificamosduas situações relativas a utilização da TAS nas dissertações analisadas: a) teórica e
metodologicamentequando nas pesquisas a TAS é assumida como referencial teórico,seus princípios são
utilizados na discussão dos dados e na conclusão e ao mesmo tempo, utilizam estratégias educativas
(mapeamento conceitual) e; b) metodológica quando nas pesquisas o autor se apropria de outra teoria
(que não a de Ausubel), mas em sua metodologia faz uso de instrumentos característicos da TAS,
mesmo que não fundamentado teoricamente.
Na dissertação 01, foi possível observar já na fundamentação teórica uma abordagem
consistente da teoria ausubeliana. Na revisão da literatura o autor apresentou um conjunto significativo
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de trabalhos que usam elementos diversos da teoria em questão. O destaque foi conferido a trabalhos
que utilizavamMapas Conceituais (MC) e que apresentavam formas de análise dos referidos
instrumentos.A metodologia foi estruturada em três momentos distintos nos quais se observou a
aplicação de questionários com o intuito de explicitação dos subsunçores, a utilização de organizadores
prévios e a aplicação sistemática de mapas conceituais intercalados com a estruturação de textos. A
metodologia da intervenção se encerrou com uma entrevista, na qual o grupo estudado fez uma
autoavaliação dos seus mapas e relatou a significância das atividades para a construção de seu
conhecimento.Um dos princípios da teoria é evidenciadoquando o autor procura identificar os
subsunçores que fortalecem as ideias prévias dos alunos, no trabalho com os organizadores prévios
(textos, dinâmicas e vídeos) e com os mapas conceituais. Nas conclusões, o autor, ao retomar as
potencialidades da aprendizagem significativa, reforça a ideia central da teoria e ponta para a
necessidade do professor, na intervenção didática, considerar aquilo que o aprendiz já sabe.
Na dissertação 02, observou-se que a fundamentação teóricaaborda a teoria de Ausubel,
conjuntamente com os saberes docentes de Tardif.Na revisão da literatura a coletânea de artigos
apresentados versa predominantemente sobre pesquisas que abordam questões sobre bioética e
biossegurança, elementos específicos do campo de estudo do autor. No desenho metodológico
proposto,os dados foram coletados por meio de questionários, exercícios e mapas conceituais. Em todos
os instrumentos, o autor buscou identificar a presença de um conjunto de palavras-chave, tido como
essencial para a construção dos conceitos de interesse. A culminância do mapeamento das palavraschave ocorreu nos mapas estruturados pelos alunos, uma vez que essa ferramenta possibilitou não
apenas a melhor visualização das palavras-chave, mas também das relações estabelecidas entre elas e
da hierarquização entre elas e os conceitos de interesse que estavam sendo construídos.O autor, assim
como na dissertação 01, faz uso de alguns princípios da TAS nas suas análises dos dados, entre eles
observa-se a presença dos subsunçores (considerados nesta pesquisa como um dos princípios da TAS),
sendo eles usado como ponto de partida para a construção dos novos conhecimentos.
Na dissertação 03, observou-se que,a teoria ausubeliana juntamente com a discussão sobre a
transdisciplinaridade,norteou a construção dafundamentação teórica.A revisão da literatura trouxe um
conjunto de estudosenvolvendo elementos da Teoria de Ausubel,etal como na dissertação 01,os
estudos pontuando os mapas conceituais foram priorizados. O desenho metodológico da pesquisa
mencionou um grande conjunto de atividades e a aplicação dos mapas surgiu em diversos momentos,
buscando, inclusive, oportunizar, revisões de mapas já construídos pelos próprios alunos em momentos
anteriores. Assim,ficou claro que a utilização dos mapas extrapolou a mera coleta de dados, estes foram
utilizados ao longo da intervenção com o objetivo de auxiliar o processo cognitivo dos alunos,
evidenciando as dificuldades e as construções realizadasna aprendizagem do novo conteúdo.
Com relação àdissertação 04, observou-se que a fundamentação teórica se estrutura a partir da
Teoriasócio-interacionista de Vygotksy, focando as contribuições desta para a formação deconceitos
científicos.Na metodologia, optou-se pela construção de um jogo didático envolvendo uma discussão
sobre o conteúdo, síntese proteica. Após a realização do jogo, foi solicitada a construção de mapas
conceituais a partir da utilização de “palavras-chave” preestabelecidas.Neste caso os mapas
conceituaisbuscaram verificar o nível de articulação entre os conceitos estudados durante a
intervenção.O autor não faz menção aos princípios bases da TAS que fundamenta a utilização dos
mesmos, sendo usado com um instrumento de sondagem.A forma como os mapas surgem na pesquisa
não invalida sua aplicação, contudo, a utilização dos mapas sem umconhecimento teórico a priori pode
comprometer as análises realizadas.
Na dissertação 05 observou-se que a fundamentação teórica também foi estruturada a partir da
perspectiva sócio histórica de Vygotsky. A revisão da literatura trouxe uma discussão sobrejogos
didáticos e seu papel na aprendizagem de genética. A metodologia foi dividida em três momentos: 1.
Construção dos dois jogos (“Trinca Genética” e “Dominogêneo”) com suas respectivas regras; 2.
Aplicação em grupos de escolaridade distinta e; 3. Análise dos dados e categorização. Além dos jogos
foram utilizadas filmagens, fotografia digital, construção de mapas conceituais e questionário para
avaliação. De acordo com o autor os mapas conceituais foram utilizados com o intuito de subsidiar a
construção dos jogos, pois eles permitem “mostrar relações hierárquicas significativas entre conceitos”
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e evidenciar as relações de subordinação mostrando maior consistência nas articulações e
sobreposições dos conceitos em estudo. Assim, embora não exista explicitamente na fundamentação
teórica elementos da TAS, o autor parece usar os mapas com propriedade destacando a questão das
relações hierárquicas entre os conceitos e demonstrando ter conhecimento dos elementos teóricos que
subsidiam sua análise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto podemos concluir que, embora em alguns casos não tenhamos encontrado
nas dissertações uma fundamentação teórica considerando a TAS, isso não quer dizer que não houve
uma apropriação teórica por parte dos autores de alguns de seus fundamentos, de forma a subsidiar a
aplicação e as análises feitas em suas respectivas dissertações. Também não podemos afirmar que
aqueles que utilizaram a TAS para estruturar teórica e metodologicamente instrumento baseado na TAS
mais utilizado nestas pesquisas da área de Biologia do PPGEC/UFRPEforam os mapas conceituais e que o
seu uso extrapolou a utilização do que foi empregado para a realização de pré e pós-teste, ou para a
simples coleta de dados. Os mapas conceituais, nas pesquisas aqui mencionadas, foram utilizados
visando o acompanhamento da construção de conceitos, para o mapeamento de palavras-chave
(subsunçores) necessárias à construção de conceitos, para validar as relações estabelecidas por meio de
jogo didático, para auxiliar os processos cognitivos dos alunos, ou seja, aplicações que implicam em uma
apropriação mínima da teoria ausubeliana.
Outro ponto que podemos evidenciar a partir das análises realizadas foia predominância da
teoria ausubeliana em pesquisas que focam a construção de conceitos específicos e também em
estudos que se caracterizam quanto ao gênero estudo de caso.
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RESUMO
No ensino de ciências sob a perspectiva CTS é indicado que as situações de ensino ocorram a partir de
temática atual relevante. A nanociência apresenta tais características, sendo que seu entendimento
envolve uma serie de peculiaridades. Balizado na teoria da Aprendizagem Significativa, o objetivo deste
trabalho foiidentificar os subsunçores de estudantes do ensino fundamental com relação à temática em
questão, evidenciando seu papel na construção da concepção de nanociência. Os dados analisados
foram questionários, mapas conceituais e textos e os resultados indicaram que os subsunçores
identificados ao longo da intervenção didática tiveram seus significados ampliados, com
estabelecimento de novas relações conceituais, que possibilitaram a construção da concepção de
nanociência.
Palavras-chave: ensino de ciências, aprendizagem significativa, nanociência, subsunçores.

ABSTRACT
In science education and considering STS perspective is expected relevant issues guideeducational
situations. The nanoscience is one of those issues and its understanding implicates a set of specifies.
This research was based on meaningful learning theory elements and itsmain goal is to identify
secondary student’s subsumers showing how they implicate on thenanoscience conception
construction.Were analyzed studentsquestionnaires, maps and texts. The results showed that
subsumers identified throughout the didactic intervention hadtheir meaning largely extending, with
establishment of new conceptual relations, in the sense of providingthe nanoscience conception
construction.
Keywords: science teaching, meaningful learning, nanoscience, subsumers.

INTRODUÇÃO
Com foco na formação para a cidadania e diante do agravamento de problemas ambientais e
das discussões sobre a natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade, vem se
implementando em diversos países desde a década de setenta, um ensino de ciências que ratifica as
relações existentes entre Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS (SANTOS E MORTIMER, 2002). De modo
geral, o ensino de ciências na perspectiva CTS propõe a educação científica dos cidadãos (GONZÁLEZ ET
AL, 2000), auxiliando-os a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários a tomada de
decisões responsáveis frente a questões tecnológicas e cientificas.
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Assim, Santos e Mortimer (2002) evidenciaram que as práticas docentes orientadas pela
perspectiva CTS, pautam-se por discussões sobre o impacto social da ciência e tecnologia; debates em
torno de concepções sobre a natureza da ciência e do trabalho do cientista; aspectos históricos; éticos;
políticos e sócio-econômicos. De acordo com esses pesquisadores, na perspectiva CTS, o ensino se dá
através de temas contemporâneos associados à Ciência e Tecnologia, tais como biocombustíveis,
recursos hídricos, transgênicos, entre outros, que carecem de abordagem no contexto escolar.
Neste sentido, a nanociência se constitui numa temática atual, estando presente nas diferentes
mídias, e ganhando maior relevância social, a partir do momento em quesurgem cada vez maisprodutos
nos diferentes setores industriais e à proporção que eles começam a fazer parte da vida cotidiana das
pessoas. São produtos como chips e dispositivos eletrônicos que possibilitaram a miniaturização de
máquinas fotográficas, ipads,ipods, telefones celulares, computadores entre tantos outros; como
osfármacos inteligentes que liberam os medicamentos de forma gradual no organismo reduzindo
eventuais efeitos colaterais nos pacientes submetidos à quimioterapia. Há também, vidros autolimpantes, que impedem a deposição gradual da sujeira em sua superfície e, ainda um dispositivo
conhecido como língua eletrônica que auxilia naseleção de safras de café e de uva (BATISTA ET AL,
2010).
Assim, o termo nanociência começa a ser do conhecimento das pessoas devido principalmente a
mídia, mas como Toma (2004) ressalta não há o entendimento dos princípios e técnicas, da
essênciasubjacente a essa nanociência, o que torna difícil a tomada de decisão por parte do cidadão
comum quanto aos seus benefícios ou malefícios para a sociedade moderna. Se inserindo no bojo dessa
discussão, propomos o desenvolvimento de uma pesquisa visando à abordagem da temática
nanociência para ser desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental.O presente trabalho consiste em
um recorte da referida pesquisa.
A nanociência é entendida como o conjunto de ações de pesquisa e inovação que são obtidas
graças a especiais propriedades da matéria organizada a partir de estruturas de dimensões
nanométricas. Não é fácil definir nanociência, mas a palavra nano, vem do grego anão e significa uma
medida, o nanômetro, que equivale a um bilionésimo de metro. Formalmente, a nanociência pode ser
descrita como o estudo dos materiais, processos e produtos, cujas dimensões estão na faixa de 0,1 a 100
nanômetros (TOMA, 2004).
A partir da definição de nanociência, fica claro que construir a concepção de nanomundo não se
configura tarefa fácil. O primeiro obstáculo é o nível de abstração exigido, já que este é um mundo no
qual os produtos e as suas tecnologias de fabricação não podem ser vistas ou desenvolvidas sem o
auxílio de microscópios especiais. Para Zuanon e Diniz (2003) quando se exige dos alunos uma grande
capacidade de abstração para compreensão de conceitos, teorias e princípios necessários para explicar
os fenômenos que ocorrem a partir de processos que são invisíveis ao olho nu, mas não se apresentam
metodologias diferenciadas, oresultado é um estudo inadequado e a não compreensão de muitos
fenômenos celulares e moleculares.
O segundo obstáculo está relacionado com a dificuldade das pessoas em mensurar a
nanoescala, pois um nanômetro equivale aproximadamente, a dez átomos enfileirados. A dimensão de
uma molécula de DNA situa-se na escala de 100nm. As hemácias que são as células vermelhas do
sangue são da ordem de 10.000nm e um fio de cabelo tem cerca de 100.000 nm (TOMA,
2004).Bonzanini e Bastos (2004) que estudaram a inserção da temática, genoma humano, no ensino
médio consideram que uma abordagem que não considere essa questão, pode provocar a recusa por
parte dos alunos em aprender tais temas e os conceitos correlatos, uma vez que eles não conseguem
dimensionar os fenômenos a serem estudados e relacioná-los com outros fenômenos já estudados em
distintos níveis.
Considerando as dificuldades explicitadas, verificamos que Sanmarti (2009) ao discutir os
currículos com abordagem CTS pontua que os argumentos em defesa de sua aplicação, são
principalmente: a motivação dos estudantes e a aproximação dos conceitos científicos com a vida
cotidiana. A autora indica que a perspectiva CTS é respaldada por teorias construtivistas, nas quais,
parece consensual a premissa da Teoria de Ausubel de que o reconhecimento das ideias prévias dos
estudantes é condição para que a aprendizagem ocorra.Desse modo, encontramos na teoria
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Aprendizagem Significativa – TAS, os elementos norteadores tanto para construção da intervenção
didática, quanto para o desenvolvimento deste estudo. Pretendemos assim, contribuir para a discussão
em torno dos subsunçoresvisto que nessa teoria a aprendizagem é dita significativa, quando
efetivamente são estabelecidas relações e interações dos subsunçores com a nova informação. Assim, o
objetivo deste trabalho é identificar os subsunçores de estudantes do ensino fundamental com relação a
temática em questão, evidenciando seu papel na construção da concepçãode nanociência.

REFERENCIAL TEÓRICO
Para Moraes (2000), uma importante contribuição da TAS para o processo de ensinoaprendizagem consiste na valorização das estruturas cognitivas dos alunos. Particularmente no que
tange ao ensino das ciências naturais, à luz dessa teoria passou-se a considerar as concepções
construídas pelos alunos ao longo da vida e não apenas no contexto escolar. A premissa da TAS, consiste
na necessidade de reconhecimento das ideias prévias dos aprendizes e na identificação de possíveis
relações com o conhecimento a ser construído, Ausubel denominou então essas “pontes de
ancoragem”, de subsunçores (AUSUBEL ET AL, 1980).
No que diz respeito às características dos subsunçores é importante diferenciá-los das ideias
prévias, como compreendidas no bojo das teorias de aprendizagens construtivistas. Ao se referir as
ideias prévias,Carretero (2002) considera dois aspectos importantes: o caráter implícito e a resistência à
mudança. Por serem implícitas, as ideias prévias ficam tão internalizadas que nem sempre o professor
consegue fazer com que os alunos as socializem, seja através de discussão, ou mesmo através da
linguagem escrita, dificultando assim seu reconhecimento. Com relação à resistência à mudança,
pesquisas como, a de Carraher (1984), demonstraram que os alunos, após toda uma vida escolar,
continuam apresentando as concepções iniciais, o que reforça a sobrevida dessas ideias.
Embora os subsunçores sejam também ideias prévias, Moreira (2008) evidencia que a
particularidade dos subsunçores está na necessidade de reconhecimento por parte de professores e
alunos e na potencialidade de estabelecer relações com o objeto de aprendizagem. À medida que
professores e alunos tornam-se conscientes das concepções prévias que podem ser relacionáveis com
objeto de conhecimento, tornam-se possíveis articulações não arbitrárias entre a estrutura cognitiva e o
conhecimento a ser construído e, portanto, as ideias prévias passam a funcionar como subsunçores
“pontes de ancoragem” para construção de um novo saber.
Desse modo, diferente da resistência a mudanças, comum nas ideias prévias, os subsunçores, a
partir do seu reconhecimento, passam a ser manipuláveis. Por ocasião da interação entre os
subsunçores e a nova informação, ambos se modificam, e aos subsunçores são incorporados novos
significados, o que vai tornando-os mais amplos e diferenciados, e transferíveis a novas situações
(MOREIRA, 1999). Nas palavras de Moreira (2008, p.23) “a experiência cognitiva não se restringe à
influência direta dos conhecimentos já aprendidos sobre a nova aprendizagem, mas pode também
abranger modificações significativas na estrutura cognitiva preexistente.” Trata-se, portanto de um
processo de interação através do qual, conceitos mais relevantes e inclusivos, interagem com a nova
informação funcionando como “ancoradouro”.
Moreira (2008) problematizou acerca, do que fazer quando não existe na estrutura cognitiva,
conceitos, proposições relevantes e inclusivas que possam servir de “ancoradouro”, ao que se pretende
ensinar? Nestes casos,Ausubel propõem o uso de organizadores prévios, materiais introdutórios que
seriam apresentados antes do conteúdo a ser trabalhado com o intuito de revitalizar significados
obliterados, de buscar na estrutura cognitiva dos alunos, significados que existem, mas que não estão
sendo utilizados. O uso de organizadores prévios é uma estratégia proposta por Ausubel para,
deliberadamente, manipular a estrutura cognitiva a fim de facilitar a aprendizagem significativa
(MOREIRA, 1997).
Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideias âncora” relevantes para a aprendizagem
significativa do novo material, quanto para estabelecer relações entre ideias, existentes na estrutura
cognitiva, e aquelas contidas no material de aprendizagem, para explicitar a conexões entre os novos
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conhecimentos e aqueles que o aprendiz já tem, mas não percebe que são relacionáveis (MOREIRA,
2008).
Moreira (2008) apresenta exemplos de organizadores prévios, utilizados particularmente no
ensino de ciências, tais como: a utilização de vídeos, questionário, textos, experimentos, simulações e
mapas conceituais. Estes últimos, desenvolvidos por Novak na década de 70 à luz da TAS, consistem em
uma ferramenta útil para comunicar e organizar conhecimentos (CORREIA ET AL, 2010). São
frequentemente utilizados para identificar as ideias prévias; para o acompanhamento do processo de
ensino-aprendizagem e também para avaliação possibilitando análises sobre a construção conceitual
dos envolvidos (MOREIRA, 2006).

METODOLOGIA
Os dados que sustentam este estudo foram coletados no âmbito de uma pesquisa mais ampla
em nível de mestrado que consistiu na investigação do desenvolvimento da concepção de nanomundo
no Ensino Fundamental. Trata-se, portanto de uma pesquisa de intervenção, na qual se analisa
situações de ensino voltadas para a promoção da aprendizagem de um determinado tema (LEMOS,
2005). A situação pesquisada ocorreucom alunos, de uma escola da Região Metropolitana do Recife.
Para tanto, consideramos que as situações de ensino CTS se caracterizam por apresentarem
metodologias diversificadas, como: resolução de problemas; simulações; experimentos; palestras e
excursões (ACEVEDO, 1996).
Nessa perspectiva, foi estruturada uma intervenção didática, em quatro encontros, envolvendo
um conjunto de atividades. O primeiro encontro focou o processo de identificação das concepções
prévias e deevidenciar os subsunçores, por meio de organizadores prévios. No segundo encontro, houve
uma visita ao Laboratório de Microscopia Eletrônica da Universidade Católica de Pernambuco –UNICAP,
onde ocorreu uma palestra sobre o microscópio eletrônico de varredura – MEV e a observação desse
equipamento. No terceiro, o foco consistiuna sistematização dos aspectos abordados na visita, bem
como no debate sobre questões éticas e sociais vinculadas à nanociência. Por fim, no quarto, houve a
construção do mapa concitual II e realizamos entrevistas individuais acerca dos mapas conceituais
elaborados pelos estudantes.
Para realização deste trabalho, selecionamos as produções individuais de sete estudantes de um
grupo mais amplo, do nono ano do ensino fundamental. Nosso objetivo, tal como já explicitado, foi
identificar os subsunçores, evidenciando sua permanência ou não, ao longo do processo de construção
de conhecimento sobre nanociência. As produções individuais a que nos referimos anteriormente são:
questionários; mapas conceituais e textos construídos ao longo daintervenção. A partir do delineamento
teórico acerca de aspectos específicos (ideias prévias, subsunçores, organizadores prévios), definimos os
elementos a serem considerados na análise (quadro 1).
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Quadro 1 - Elementos de análise das produções dos alunos ao longo da intervenção
INSTRUMENTOS
Elementos de análise
- Se já ouviu falar em nanomundo
Questionário
- Qual a fonte da informação
- Ideias prévias
- Subsuncores provisórios
- Manutenção ideias prévias
Mapa conceitual I e II - Conceito de partida
- Presença de subsuncores
- Novos conceitos- Exemplos
- Manutenção ideias prévias
Texto
- Presença de subsuncores
- Novos conceitos introduzidos
- Exemplos

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nesta seção, serão apresentadas e discutidas as produções dos alunos. Iniciamos com os dados
do questionário, que foi aplicado no primeiro momento da intervenção. Nasequencia são discutimos os
dados do mapa conceitual I, construído ao final do primeiro encontro; o texto, elaborado no terceiro
encontro e o mapa conceitual II, elaborado no quarto encontro.
Inicialmente, buscamos identificar as ideias prévias dos estudantes, através da aplicação de um
questionário, que na intervenção didática se constitui como um organizador prévio,tal como
recomendado por Moreira (2008). A partir das respostas do questionário se fez necessário analisar,
dentre as ideias prévias explicitadas, quais seriam aquelas que apresentavam relacionalidade com o
conhecimento a ser construído (conceitos ou exemplos que pudessem ser associados à nanociência) se
constituindo, portanto como pontes de ancoragem provisórias. Temos que esses conceitosforam: visível
e invisível, células, bactérias, microscópio (quadro 2).
Quadro 2: Resumo dos conceitos identificados nas respostas dos alunos aos questionário
Alunos
Conceitos
Aluno 1
Microscópio; células; organismos vivos visível/invisível.
Aluno 2
Células; organismos vivos, visível/invisível e partículas minúsculas.
Aluno 3
Microscópio, visível/invisível, células organismos vivos.
Aluno 4
Microscópio, visível/invisível, células e organismos vivos.
Aluno 5
Microscópio; visível/invisível; células e organismos vivos
Aluno 6
Visível/invisível; células e partículas
Aluno 7
Células
Mediante a observação do quadro 2 verificamos que embora que eles afirmassem não ter ideia alguma
sobre o tema, todos esboçaram algumas respostas.Os alunos sabem que onanomundo é algo que não se
pode ver sem o auxílio de microscópio. Desse modo, embora o conceito de ampliação não tenha sido
explicitado nas respostas, os alunos demonstram entendimento de que existe um equipamento que
possibilita a visualização de coisas, para além da visão humana.
Portanto, a ideia de visível e invisível pode funcionar como pontes de ancoragem provisórias
(MOREIRA, 2008) para a construção de noções de escala e ampliação, tão necessárias ao entendimento
da temática em questão. Para Toma (2004) quando se pensa na nanociência, existe um conjunto de
elementos conceituais adjacentes que devem ser considerados quando se busca uma compreensão
menos superficial da temática. Escala e ampliação se enquadra nessa categoria uma vez que é através
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desses dois conceitos que se pode mensurar o tamanho real de objetos observados por meio de
instrumentos ópticos.As respostas ao questionário também evidenciaram um obstáculo a ser
enfrentado, visto que os alunos associam o mundo microscópico, prioritariamente, a espécimes vivos
como bactérias, vermes e insetos, provavelmente porque as ideias prévias foram construídas a partir de
contextos de aulas de biologia. Assim, não há qualquer referência a produtos, filmes, dispositivos
eletrônicos.
Numa etapa subsequente, vislumbrando evidenciar as conexões entre os subsuncores
provisórios e a nanociência, utilizamos outro organizador prévio, que consistiu numa dinâmica,
envolvendo a manipulação de lupas, para leitura de texto digitado com fonte em tamanho reduzido,
tornando a leitura somente possível com o uso das lupas. Entendemos que desse modo, os conceitos de
vivível, invisível e microscópico, já explicitados por eles, pudessem ser consolidado e também que a
ideia prévia de que o microscópico estárelacionado exclusivamente a espécimes biológicos, fosse
reestruturada. Ao final dessa etapa, solicitou-se a elaboração do primeiro mapa conceitual.
Nesses mapas os alunos sempre explicitaram alguns dos conceitos identificados no questionário
e usualmente agregaram a eles outros elementos (quadro 3). Os novos pontos que foram introduzidos
nos mapas, majoritariamente são microscópios, que antes não haviam sido explicitados por A2, A6 e A7.
Além disso, a maior parte dos alunos passou a nomear os tipos de microscópios. Demonstrando que ao
interagir com a nova informação, aos subsunçores são incorporados novos significados, o que os tornam
mais amplos e diferenciados, além de transferíveis a novas situações (MOREIRA, 1999).
Nem todos novos pontos podem ser considerados como conceitos, visto que muitas vezes
constituem explicações ou exemplos para conceitos que estão em níveis hierárquico superiores (NOVAK
e GOWIN, 1999). Com relação à estruturação dos mapas I, observou-se que há certa hierarquia, sendo
sempre onanomundo, o ponto de partida, para a construção dos mesmos. Observamos que todos fazem
menção a exemplos de aplicação na saúde e que A1 e A2 explicitam aspectos históricos. É importante
perceber que, embora as representações dos alunos através desses mapas conceituais tenham sido
ainda muito incipientes, já demonstram que eles têm uma maior afinidade com questões relativas ao
microscópio, enquanto instrumento de análise, e com as questões relacionadas às aplicações da
nanotecnologia.
Quadro 3: Elementos identificados no mapa conceitual I
Alunos
Conceitos identificados nos Novos conceitos
questionários
Aluno 1

Aluno 2

Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5
Aluno 6
Aluno 7

Microscópio;
células;
organismos
vivos
visível/invisível.
Células; organismos vivos,
visível/invisível e partículas
minúsculas.
Microscópio, visível/invisível,
células organismos vivos.
Microscópio, visível/invisível,
células e organismos vivos.
Microscópio; visível/invisível;
células e organismos vivos
Visível/invisível; células e
partículas
Células
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Microscópio eletrônico e de
varredura
Histórico
Microscópios
especiais,
eletrônicos, histórico, exemplos
aplicações na saúde
Microscópios eletrônicos e de
varredura, exemplos na saúde
Microscópio, exemplos na saúde

Conceito de partida/
Uso de sentenças
Nanomundo
Usa apenas sentenças
Nanomundo / apenas
sentenças

Nanomundo/apenas
sentenças
Nanomundo / apenas
sentenças
Microscópio
eletrônico, Nanomundo/apenas
exemplos de aplicação na saúde sentenças
Microscópio
eletrônico, Nanomundo / apenas
exemplos de aplicação na saúde sentenças
Microscópio
eletrônico, Nanoundo/apenas
exemplos de aplicação na saúde sentenças
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Em seguida analisamos os textos produzidos pelos alunos, após a visita à UNICAP e observamos
que as produções refletiram muitos dos detalhes discutidos durante o encontro. Nesse caso, observouse uma ampliação significativa na estrutura dos alunos com relação ao microscópio eletrônico e suas
peculiaridades. Os alunos estabeleceram relações entre os tipos de microscópio, princípios de
funcionamento, preparação de amostras, obtenção de imagens, entre outros.
Assim, os novos pontos introduzidos referiram-se às questões como a importância do
microscópio, a escala, a ampliação, o que ressaltou a importância da visita na construção de
conhecimentos relacionados ao instrumento. Registra-se aqui que a observação é influenciada por
expectativas, teorias e motivação e que nos experimentos os alunos só percebem aquilo que estão
preparados para detectarem, (BASTOS, 2002). Assim, faz-se necessário considerar o papel do encontro
anterior para o êxito da visita à UNICAP.
Conceitos como luz, elétrons e sua natureza também foram identificados nos textos produzidos.
Entendemos que o surgimento de conceitos, como esses, ratifica a validade da introdução de temáticas
contemporâneas (SANTOS E MORTIMER, 2002), como a nanociência para contextualizar conteúdos
específicos da base comum. É importante ressaltar que o aluno A4 demonstrou ter percebido que o
microscópio pode ser utilizado para analisar espécimes vivos e espécimes não vivos, o que se contrapõe
as suas concepções iniciais, quando apenas células e bactérias foram pontuadas.
Quadro 4: Elementos identificados no textos produzidos pelos alunos
Alunos
Conceitos identificados
Conceitos novos identificados nos
Questionário
textos
Aluno 1
Microscópio; células; organismos Importância dos microscópios, escala,
vivos visível/invisível.
ampliação, Princípio de funcionamento.
Aluno 2
Células;
organismos
vivos, Escala, princípio de funcionamento.
visível/invisível
e
partículas
minúsculas.
Aluno 3
Microscópio,
visível/invisível, Escala,
ampliação,
princípio
de
células organismos vivos.
funcionamento, vácuo, procedimentos.
Aluno 4
Microscópio,
visível/invisível, Escala, princípio de procedimentos,
células e organismos vivos.
tipos de amostras (viva/não viva).
Aluno 5
Microscópio;
visível/invisível; Escala
micro,
importância
do
células e organismos vivos
microscópio,
procedimentos,
comparação entre os tipos de
microscópios
Aluno 6
Visível/invisível; células e partículas Ampliação, vincula a utilização de
determinado microscópio ao objetivo
pretendido.
Aluno 7
Células
Ampliação,
importância
dos
microscópios,principio
de
funcionamento.
Com relação aos mapas II, elaborados no quarto encontro,observou-se que houve uma
sofisticação significativa nas estruturas dos alunos, que não apenas introduziram novos conceitos, mas
estabeleceram relações válidas e mais complexas entre eles. Os alunos mantiveram como ponto de
partida o conceito de nanomundo, reduziram a utilização de sentenças, passando a explicitar as ideias
através de conceitos.
A permanência dos subsunçores foi evidente. Os alunos desenvolveram o mapa I a partir de uma
ideia mais geral (nanomundo), utilizando setas direcionais para vincular essa ideia aos outros conceitos,
possivelmente porque a nova informação é ampla demais para ser assimilada por qualquer das ideias
pré-existentes (MOREIRA, 1999). Há presença de outros elementos, que, embora não estejam
explicitados na forma de um conceito, podem ser compreendidos como tal. Assim, quando o aluno
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menciona o pesquisador que descobriu o nanomundo, pode-se entender esse elemento como um
conceito “histórico”.
Com relação mapa II, observa-se que os alunos, de modo geral mantiveram três dos quatro
subsunçores identificados inicialmente (microscópio, visível/invisível e organismos vivos), manteve
também o conceito de partida e a utilização das setas direcionais. Ao comparar o mapa II com o mapa I,
foi possível observar uma ampliação nos elementos considerados pelos alunos. Elementos, como:
histórico, importância e tipos de microscópio, princípio de funcionamento, preparação da amostra,
micromundo, ampliação e microscópio eletrônico surgem no mapa, embora já tivessem sido
identificados no texto. É importante aqui explicitar, aqui, o significado de conceito para Novak e Gowin
(1999). Para os autores trata-se de uma regularidade percebida pelas pessoas, na medida em que, se
mantém contato com acontecimentos e objetos, e que é designada por meio de um rótulo.
No mapa II, há relações mais complexas, com número maior de diferenciaçõesdeconceitos. Esse
é um indício de que o aluno começou a organizar os conceitos abordados na , estabelecendo uma rede
hierárquica entre eles e que esses novos conceitos não constituem informações soltas, mas estão
vinculadas entre si. Os alunos passaram a usar palavras de ligação, reduziram as sentenças, passando a
explicitar as ideias por meio de conceitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a temática em questão apresente um conjunto significativo de dificuldadesquando se
pensa na sua abordagem no ensino fundamental, a intervenção didática proposta, com metodologia
diversificada, tal como caracterizadas as situações de ensino que são arroladas na perspectiva CTSe
baseada em elementos da TAS (subsunçores e organizadores prévios) demonstrou ser favorável para
que os alunos começassem a pensar em um conjunto de conceitos necessários a construção da temática
nanociência. Entendemos que ao abordar temáticas contemporâneas no contexto escolar se faz
necessário, que o planejamento do ensino, seja balizado por teorias de construtivistas de aprendizagem
que orientem o desenvolvimento das metodologias didáticas. Assim, salientamos a premissa da TAS, da
necessidade de reconhecimento das ideias prévias, se constitui num consenso entre as teorias
construtivista. Vimos com este estudo, que os estudantes apresentaram ideias que permitiram
estabelecer relações com o tema. Isso se deve ao fato de estarem expostos a variadas informações na
vida cotidiana, principalmente por meio das diferentes mídias.
Assim, identificamos, que embora pouco elaboradas, todos os estudantes explicitaram ideias
iniciais, que pudesse ser relacionadas com a temática. Observou-se também que os alunos não
descartaram essas ideias iniciais, sobre elementos que relacionavam a concepção de nanomundo, mas,
passaram a considerar outras estruturas; ampliando assim os seus subsunçores que passarama ter
significados mais complexos.
Os subsunçores relacionados à nanociência identificados neste trabalho estão estreitamente
ligados aos conceitos de visível e invisível, que se fez presente já no questionário e em todos os
instrumentos, aqui analisados. O microscópio nos parece ser de fato, o subsunçor que possibilitou a
construção da concepção de nanociência, sendo explicitado por todos os estudantes, após a utilização
dos organizadores prévios e se mantendo presente, ao longo da intervenção. Os estudantes passaram a
incluir as tipologias dos microscópios, enfatizaram peculiaridades do microscópio eletrônico seu
funcionamento e utilidade. Esses aspectos permitiram inferir que os subsunçores dos estudantes
ampliaram seus significados, propiciaram o desenvolvimento de uma rede conceitual necessária à
construção de conhecimento sobre o tema abordado, assim os novos conceitos que passaram a integrar
o repertório desses estudantes foram: a importância do microscópio, aplicações da nanociência, a
escala, a ampliação.
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RESUMO
Este estudo analisa as proposições estudantis, sobre o conceito de energia, numa perspectiva
ausubeliana. Os dados foram extraídos da dissertação de mestrado, desenvolvida na Universidade
Federal Rural de Pernambuco. O instrumento de pesquisa utilizado possibilitou transitar entre níveis de
realidades diferentes através de ilustrações de sistemas em variadas dimensões: Sol, Terra, Ecossistema,
Folha, Célula, Cloroplasto. Foi aplicado junto aos estudantes da 4ª série do Ensino Normal Médio, na
disciplina Metodologia e Didática das Ciências Naturais, de escola pública, em Pernambuco. O conceito
estudado foi o de energia, considerando suas propriedades de transformação, transferência,
degradação e conservação. Através das proposições identificamos uma sutil ampliação do conceito de
energia pelos estudantes.
Palavras-chave: conceito de energia; aprendizagem significativa

ABSTRACT
This study analyzes students understandings on the concept of energy, based on the Ausubelian
approach. . The data presented is a segment from a Master's thesis, developed at Federal Rural
University of Pernambuco. The illustrations of systems in various dimensions: Sun, Earth, Ecosystem,
Leaf, Cell, Chloroplast, contained in the research instrument, allowed student
to transit
between levels of different situations, which was applied among students of the 4th grade of a high
public school in Pernambuco State concerning of Methodology and Didactics of Natural Sciences. It
was accepted the transformation properties, of transfer, degradation and conservation of the
energy. Throughout the propositions it was identified a subtle grasping of the concept of energy by
the students.

Key-words: concept of energy; significant learning

INTRODUÇÃO
A sala de aula é um espaço social privilegiado, historicamente conquistado e construído. É um
dos ambientes onde relações interpessoais são desenvolvidas (NOVELLI, 1997), seja por meio de
diálogos e/ou partilha de experiências. Segundo Tunes, Tacca e Bartholo (2005), professores e
estudantes ‘estão mergulhados em diferentes possibilidades interativas... num processo contínuo de
criação intersubjetiva de significados’ (p.690). Neste ambiente, os papéis são definidos para o professor
e para o estudante: os professores estão inseridos no processo de ensino dos conteúdos de uma
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disciplina curricular e os estudantes, no processo de aprendizagem. De acordo com Ausubel, Novak e
Hanesian (1980), as abordagens e os materiais de ensino são meios facilitadores para a aprendizagem.
Neste sentido, recomenda-se ao professor selecionar as atividades para o ensino, que
estabeleçam ligações com a estrutura cognitiva do estudante, com ênfase nos conceitos e habilidades
identificados no plano de currículo seja aquele encontrado no livro didático ou elaborado pelo
professor. Para tanto, um importante instrumento deste material de ensino é o organizador prévio, o
qual contém uma estrutura inicial com ideias mais gerais passando para as específicas. Contudo, é
fundamental que o estudante esteja disposto a relacionar as informações novas com o acervo de
conhecimentos existente em sua estrutura cognitiva, desenvolvendo deste modo, uma atividade mental
ativa e propícia para a aprendizagem escolar (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).
Na direção de favorecer a aprendizagem há várias formas de organizar os conteúdos escolares,
dentre elas, no documento: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCN + (BRASIL, 2002) a organização é por área de conhecimento e em cada uma delas, por
temas estruturadores . Este mesmo documento sugere abordar os conteúdos através da
interdisciplinaridade e contextualização e, recomenda que os conceitos sejam trabalhados através de
discussões mais abrangentes, para que os estudantes não façam só a tarefa de relacioná-los às
diferentes disciplinas do Ensino Médio. Na área de Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias, o
conceito de energia pode interligar outros conceitos da Física, da Biologia e da Química, além de fazer
parte de muitas explicações científicas para vários fenômenos da natureza. Segundo Delizoicov et al
(2003) o conceito de energia é um conceito unificador que pode articular vários conhecimentos do
escopo das ciências.
O conceito de energia, suas propriedades e o princípio da conservação (BEN-DOV, 1996) tem
sido amplamente estudado (DRIVER e WARRINGTON, 1985; HIERRIZUELO e MOLINA, 1990; SOLBES e
TARIN, 1998; PEDRAJAS, 2000; ASSIS e TEIXEIRA, 2003; BARBOSA E BORGES, 2003; BAÑAS, MELLADO e
RUIZ, 2004; BORGES e BARBOSA, 2005; SILVA E MORADILLO, 2005; FOLLARI, PERROTTA, DIMA e
GUTIÉRREZ, 2011). E mais do que identificar dificuldades de entender a energia, estes trabalhos
sugerem alternativas para sua compreensão. De acordo com Pozo e Crespo (2009) o conceito de energia
é fortemente abstrato, mas muito empregado no cotidiano e pela mídia, o que possivelmente dificulte a
sua aprendizagem.
Considerando a articulação do conceito de energia com outros conceitos das ciências naturais
e a dificuldade em entendê-lo, optamos realizar este estudo com estudantes do curso Normal Médio,
haja vista que é possível encontrar, com relativa facilidade, estudantes do Normal Médio ensinando
crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental – Séries Iniciais. Também considerou-se: (i) que
quanto mais o professor entende os conceitos científicos mais ele pode auxiliar aos estudantes a
compreenderem a ciência e (ii) que as escolas estão se adequando às exigências da lei – que para o
Ensino Fundamental Séries Iniciais os professores sejam graduados.
Diante desse cenário e, também buscando contribuir com a discussão sobre o conceito de
energia, foi que investigamos a construção do conceito de energia, por meio de uma intervenção
didática, na disciplina Metodologia e Didática das Ciências Naturais, a qual foi objeto de estudo durante
o curso de mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Então, um material de
ensino para investigar a construção do conceito de energia ressaltando suas propriedades de
transformação, transferência, degradação e conservação, foi desenvolvido. Criou-se o percurso do Sol à
célula vegetal (figura 1). Embora a abordagem tenha um caráter linear, apresenta um aspecto inovador
por utilizar um contexto cujas dimensões variam de uma escala macroscópica até uma escala
microscópica.
Pode-se ressaltar que não foi fácil traça-lo, uma vez que na busca do conteúdo sempre a
fragmentação e a descontinuidade foi o mais comum, além de vir à tona nossa tendência em
repetir/reforçar estes aspectos, que foram aprendidos ao longo da vida estudantil e profissional.
Possivelmente, o alto grau de abstração do conceito escolhido, a nossa proposta em reunir
conhecimentos de várias disciplinas, e a articulação proposta do elenco de conceitos eleitos para
realizar esta abordagem tenham contribuído na dificuldade da construção.
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Para este trabalho, serão apresentados os resultados de uma das ferramentas analisadas na
dissertação, denominada de esquema (figura 2). Nesta ferramenta há ilustrações dos vários sistemas
abordados durante a intervenção: o Sol, a Terra, o Ecossistema, a Folha, a Célula e o Cloroplasto e a
possibilidade de dois momentos de reflexão: o primeiro sobre as dimensões de cada sistema e o
segundo refletir sobre a energia nos próprios sistemas e em suas interfaces: Sol e Terra, Terra e
Ecossistema, Ecossistema e Folha, Folha e Célula e a última, Célula e Cloroplasto.
A Teoria da Aprendizagem Significativa (MOREIRA, 1999; AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980)
fundamentou nosso material de ensino e a análise.

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Há aproximadamente sessenta anos atrás, surgiu no meio acadêmico, uma nova maneira de
entender os processos de ensino e de aprendizagem. Antes, era por meio da pesquisa animal ou de
outra forma mais simples de aprendizagem, que estudiosos extrapolavam para entender a
aprendizagem e que muitas vezes, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980) ‘não guardavam relação
com a aprendizagem do assunto ensinado’ (p.3). Segundo Moreira (1999), David Ausubel desenvolveu
uma teoria cognitivista voltada para a aprendizagem em sala de aula. Definiu a estrutura cognitiva como
um conjunto de ideias, conceitos, proposições e informações, assim como sua organização, um
complexo resultante dos processos por meio dos quais se adquire e utiliza o conhecimento.
O nosso conhecimento se estrutura/forma ou é ampliado por meio da aquisição de conceitos.
De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980), adquirimos os conceitos através de dois processos:
formação de conceitos e assimilação de conceitos. O primeiro é a aquisição de conceitos em crianças
pré-escolares, a partir da experiência empírico-concreta; no segundo, o indivíduo entra em contato com
os atributos essenciais dos conceitos e relaciona-os às ideias relevantes existentes em sua estrutura
cognitiva.
Esta assimilação de conceitos, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), é o processo mais
comum em sala de aula. Daí, identificar o que o estudante sabe a respeito do conteúdo a ser ensinado, é
muito importante, pois os conhecimentos prévios do estudante, que são mais relevantes (subsunçores)
servirão de ancoragem às novas ideias. E, para o professor, essa identificação o auxiliará na melhor
elaboração do material de aprendizagem, o qual contenha encadeamento lógico, coerente e estar
relacionada de forma não arbitrária a estrutura cognitiva do estudante. De acordo com Moreira (1983,
apud VINHOLI JUNIOR, 2011),
“Ausubel entende o armazenamento de informações na mente como sendo
altamente organizado, formando uma espécie de hierarquia conceitual na
qual, elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos,
ideias, proposições mais gerais e inclusivas” (p.21),
Neste processo de assimilação, de relacionar o que se sabe com o conteúdo que se está
estudando, há três processos cognitivos internos diferenciados, mas que não se excluem: aprendizagem
subordinativa, aprendizagem superordenada e aprendizagem combinatória (MOREIRA, 1999). Na
aprendizagem subordinativa, o estudante possui em sua estrutura cognitiva ideias mais gerais/mais
inclusivas, e o novo material menos inclusivo, modifica os subsunçores de maneira subordinada; na
aprendizagem superordenada, a assimilação acontece entre os conceitos/proposição mais específicos,
presentes na estrutura cognitiva do estudante e, o material que irá favorecer uma ampliação do
conceito/proposição em estudo; e na aprendizagem combinatória, o conceito em estudo não modifica
os subsunçores nem de forma superordenada nem subordinada (COLL et al, 1996).
De acordo com a atividade cerebral, segundo Moreira (1999), o subsunçor se modifica uma ou
mais vezes durante a aprendizagem, por dois processos: diferenciação progressiva, quando o estudante
estabelece a diferença entre os conceitos mais gerais e os mais específicos; e reconciliação integrativa
quando ele relaciona os conceitos já existentes na sua estrutura cognitiva.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 229

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem em sala de aula pode localizar-se ao
longo de duas dimensões: (i) dimensão automática - significativa e (ii) a dimensão receptiva –
descoberta e, tanto a aprendizagem por recepção como por descoberta podem ser significativas, pois a
aprendizagem significativa depende da relação das novas informações com as que se tem na estrutura
cognitiva.
Em seguida descreveremos a metodologia empregada na intervenção.

METODOLOGIA
Fundamentada na pesquisa qualitativa (OLIVEIRA, 2005), na Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel (MOREIRA, 1999; AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980) a intervenção foi
estruturada em seis encontros, com tempos de 50 min a 150 minutos, junto aos estudantes da 4ª. série
do Ensino Normal Médio, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco, em escola pública. Como
instrumentos de pesquisa, utilizamos: questionário, atividade sobre o princípio da conservação da
energia, esquema (figura 2) e conjunto de mapas conceituais, na perspectiva de Novak (MOREIRA, 1997)
criados pelos estudantes.
Para analisar o que os estudantes pensavam sobre o conceito de energia foram empregadas as
categorias propostas por Driver e colaboradores (1994, apud BORGES e BARBOSA, 2005). Esses autores
encontraram cinco categorias para energia: i) concepção antropocêntrica – a energia surge associada
aos seres vivos (vitalismo; atividade); ii) energia armazenada ou vista como agente causal armazenado
em certos objetos (reservatório); iii) a energia associada à força e movimento dos objetos; iv) energia
como combustível relacionado com o esgotamento de fonte energética não renovável e v) energia como
fluido, ingrediente ou produto.
Como organizadores prévios foram empregados: texto (GLEISER,2005), vídeo (GALÁCTICA, 2000)
e atividade sobre a energia no ambiente doméstico.
No primeiro momento da intervenção buscou-se identificar os conhecimentos prévios a cerca da
energia através de um questionário; no segundo momento, apresentou-se e construiu-se, com os
estudantes, um mapa conceitual sobre a organização do corpo humano e, em seguida cada estudante
construiu seu mapa conceitual sobre a energia; no terceiro momento, abordou-se sobre o Sol, sua
constituição, suas dimensões, a transformação da energia nuclear em energia solar e a transferência da
energia dentro do Sol por convecção e para fora deste por radiação; no quarto momento, buscou-se
evidenciar a energia solar transferida para a Terra, e a Terra como um corpo que refrata, propaga e
reflete a radiação solar, bem como também se ilustrou ecossistemas, como corpos menores, que são
inundados pela radiação solar e que também transferem a energia via cadeia alimentar – neste
momento, foi realizada a primeira revisão dos mapas conceituais; no quinto momento, destacou-se
como componente do ecossistema, a folha ressaltando os aspectos morfológicos da mesma, a qual
reflete e transfere energia solar para seus constituintes, tais como a célula e o cloroplasto; através de
ilustração do processo fotossintético abordou-se a captação da energia para a construção da matéria e
neste momento, também foi resgatado o princípio da conservação da energia. Em cada sistema
abordado comentou-se sobre a energia que é degradada, ou seja, que é transferida para sistemas
maiores; e no sexto e último momento, os estudantes preencheram o esquema e revisaram pela
segunda vez o mapa conceitual.
No próximo tópico, os dados dos estudantes no esquema (figura 2) serão apresentados, bem
como, alguns comentários e relações entre as ideias estudantis do primeiro momento (questionário) e a
resposta dada na ferramenta.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O esquema (figura 2) foi organizado com ilustrações de sistemas, que possibilitou ao estudante
transitar entre realidades macro e microscópicas, bem como refletir sobre a dimensão de cada sistema
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ilustrado e as possíveis relações das propriedades da energia de: transformação, transferência,
degradação e conservação em cada um e/ou nas interfaces – Sol e Terra, Terra e Ecossistemas,
Ecossistemas e Folha, Folha e Célula, e Célula e Cloroplasto.
Devido ao limite, para cada interface, destacaremos os dados dos estudantes E2, E11, E18, E25
e E26.
Na primeira interface – Sol e Terra, o estudante E2 afirmou que “o Sol fornece luz e calor para
a Terra”, uma visão muito geral sobre o Sol. O estudante E25 respondeu: “Na figura acima temos o Sol
que nos fornece a energia solar que são os raios solares uma das formas que chega até nós”, nesta
afirmativa é possível identificar uma fonte de energia – o Sol, uma forma de energia – energia solar e, o
modo de transferência da energia para a Terra – radiação. De dados do questionário, a ideia, que este
estudante apresentou sobre a energia, estava relacionada com ‘economizar... saber usar a energia’ e
uma visão antropocêntrica da energia. Então, no discurso organizado da resposta de E25, para esta
interface, ocorreu a integração de novos conceitos à sua estrutura cognitiva, relacionando-os de modo
hierárquico. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), este estudante apresentou uma aprendizagem
significativa do tipo subordinada. Já o estudante E11 afirmou que “o Sol manda energia em forma de
calor”. Esta afirmativa deixa evidente uma forma de transferência de energia: o calor. Este estudante,
inicialmente, apresentou a ideia da energia voltada para uma visão de armazenamento da energia, a
qual não foi alterada. E, o estudante E18, com a afirmativa: “Os raios ultravioletas que tem origem no
Sol” pontuou um conceito menos inclusivo que a energia solar: os raios ultravioletas, num processo de
resgate de conteúdos trabalhados em sala de aula. Para o estudante E26, que afirmou para a primeira
interface: “O Sol transmite a temperatura dele para a Terra”, deixou evidente uma possível confusão
entre temperatura e energia.
Na segunda interface - Terra e Ecossistema, alguns estudantes lembraram-se de conceitos
abordados em sala de aula: raios ultravioletas e correntes de convecção. Por exemplo: “Recebe energia
do Sol. No entanto, os raios ultravioletas não são totalmente penetrados. Assim favorecendo a vida na
Terra” - estudante E11. Este estudante deixa implícito na sua afirmação a ideia de degradação da
energia e coloca o conceito ‘raios ultravioletas’, que é menos inclusivo após a ‘energia do Sol’, de
maneira hierárquica e segundo Moreira (1999) uma aprendizagem do tipo subordinada. Já outros
estudantes relacionaram a energia a alguns fenômenos físicos: ‘A radiação solar que chega à Terra
aquece-a. E as correntes de convecção possibilitam o deslocamento das camadas de ar quente ou frio’
(E18). Este estudante realizou uma atividade mental de resgatar conceitos trabalhados em sala de aula,
segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980) é característico de um processo combinatório, o qual não
garante a incorporação definitiva desses conceitos à estrutura cognitiva do estudante. O estudante E2
afirmou: ‘Nosso habitat de reprodução’, não utilizando termos energéticos para a interface.
Na terceira interface - Ecossistema e Folha, o estudante E2 colocou: ‘Fonte de sobrevivência’,
relacionando a interface com outros aspectos da vida. Outro estudante responde através de uma
observação direta da figura, sem maior abstração: ‘É um determinado lugar; na figura acima temos uma
parte da floresta amazonas’ (E25), já outras respostas, contém abstrações e relaciona energiavida/fenômeno, tal como: ‘Tudo o que tem no ecossistema recebe do Sol energia para que continue
existindo. Aos diferentes tipos de vida animal, vegetal, aquático’(E11); ‘A energia possibilita o convívio
entre os seres vivos, onde a necessidade da mesma leva-os a se alimentarem uns dos outros’ (E18); ‘O
ecossistema sofre alterações climáticas’ (E16) esta resposta muito ampla, mas que também relacionou
energia/fenômeno climáticos. Portanto, fenômenos tais como correntes de convecção, brisa e ciclo da
água foram abordados em sala de aula e observam-se os resgates destes conceitos nas respostas dos
estudantes. Mais uma vez, exemplo de uma aprendizagem combinatória (AUSUBEL, NOVAK e
HANESIAN, 1980).
Na interface - Folha e Célula, é de se esperar que os estudantes abstraiam mais, nos mais
variados aspectos da intervenção: “é nas folhas que as plantas respiram e absorvem a energia solar. As
folhas são formadas por células vegetais” (E18), tem-se: comportamento da radiação – absorção; “A
folha é uma pequena parte de um vegetal em vista da planta por completo. Ela também necessita de
energia para sobreviver” (E25), observa-se aspectos morfológicos da folha (E18; E25) e ‘Faz parte do
ecossistema e do nosso meio ambiente’ (E21), a percepção visual. A fotossíntese foi citada pelos
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estudantes E11 e E5: ‘Como tudo recebe energia do Sol as folhas das plantas não são diferentes. Para
realizar a fotossíntese depende da energia do Sol’ (E11) e, ‘Fotossíntese: fábrica do próprio alimento.
Célula: recebe e elimina substâncias para a realização de atividades metabólicas’ (E5). Nestas respostas
se pode observar, de modo implícito, a antecipação da propriedade da energia – transformação.
Segundo Coll et al (1996) essa antecipação indica uma aprendizagem do tipo superordenada.
Na última interface – Célula e Cloroplasto, o estudante E18 respondeu: ‘... que contém o
cloroplasto, que possui a clorofila e dá cor as plantas, transformando a energia solar em energia
química’, observa-se uma organização hierárquica, combinando aspectos visuais aos aspectos
microscópicos e lembrança da transformação de uma forma de energia em outra, mas sem abstrair para
os aspectos atômicos da matéria, característica esta na qual se entende a transformação da energia
(AWAD e CASTRO, 1992). Já o estudante E2, manteve uma afirmativa relacionada com a vida: ‘Recebe
substâncias do nosso organismo para reprodução’. A resposta do estudante E11, ‘A célula recebe
energia dos alimentos e distribui para todo o corpo que ela constitui. O cloroplasto faz parte da célula
vegetal’, aponta duas situações distintas em sua estrutura cognitiva. O estudante E25 respondeu: ‘Pode
ser vegetal ou animal e nesta célula há várias outras substâncias e elementos químicos’, esta afirmativa
traz à tona aspectos atômicos, mas o estudante não abstrai para as interações eletrônicas (AWAD e
CASTRO, 1992). O estudante E26 respondeu: ‘A célula ela transmite para o calor humano e para o
cloroplasto’, estabelecendo relações com contextos diferentes (célula-humano; célula-cloroplasto) e um
possível conflito entre os conceitos calor e energia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diversidade de respostas, em diferentes níveis (do visual ao abstrato) em uma mesma
interface, nos faz crer que ocorreram os três tipos de aprendizagem: subordinada, supraordenada e
combinatória, em tempos individuais diferentes, um processo idiossincrático de aprender. Os resgates
de conceitos, contidos nos organizadores prévios, auxiliaram na construção das inter-relações entre
idéias novas e as já existentes na estrutura cognitiva. Das quatro propriedades da energia, a mais
ativada foi a de transferência, em seguida a de transformação e a de degradação, e pouco ativada a de
conservação, talvez porque a propriedade de conservação exija uma maior abstração em relação às
outras propriedades. Este trabalho, não esgota as possibilidades do modo como é possível ampliar o
entendimento do conceito de energia, em situações de ensino, também contribui com as discussões em
torno da construção do conceito de energia.
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Figura 1 Visão geral do percurso da energia

Figura 2 Esquema aplicado no último momento da intervenção
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RESUMO
Considerando a Biomecânica como conhecimento que instrumentaliza a prática do professor de
Educação Física, a presente investigação, qualitativa e do tipo estudo de caso, teve por objetivo
identificar como os conhecimentos prévios sobre Anatomia Funcional influenciam no processo da
aprendizagem significativa da Biomecânica em um curso de Educação Física. A Teoria da Aprendizagem
Significativa foi o principal referencial e a observação participante a estratégia metodológica. Os
registros foram variados e, conforme a natureza dos mesmos, categorizados por meio da Análise de
Conteúdo. Os resultados indicaram que, os conhecimentos prévios sobre Anatomia Funcional deste
grupo de estudantes, diagnosticados como insuficientes e/ou fragmentados e/ou ausentes, dificultou a
aprendizagem significativa dos mesmos.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Biomecânica; conhecimentos prévios; Anatomia Funcional;
Educação Física.

ABSTRACT
Considering Biomechanics as the knowledge that instrumentalizes Physical Education teacher’s practice,
the present investigation, qualitative and case study, aimed to identify how prior knowledge about
Functional Anatomy influences the meaningful learning process of Biomechanics in a Physical Education
course. The Meaningful Learning Theory was the main referential and the participative observation was
the methodological strategy. The records were various and categorized according to their nature by
means of Content Analysis. The results pointed out that this group of students’ prior knowledge about
Functional Anatomy was insufficient and/or fragmented and/or absent, which made it difficult their
meaningful learning.
Keywords: Meaningful learning; Biomechanics; prior knowledge; Functional Anatomy; Physical
Education.

INTRODUÇÃO
A Biomecânica é uma disciplina de natureza interdisciplinar e pode ser definida como “*...+ o
estudo da estrutura e função dos sistemas biológicos por meio dos métodos da Mecânica” (HAZTZE,
1974, p.189). Especificamente no âmbito da Educação Física, ela é considerada uma “*...+ ciência voltada
ao estudo dos comportamentos físico-mecânicos do corpo humano, dentre os quais o movimento
corporal *...+” (BATISTA, 2001, p. 40). Como a Biomecânica demanda relações entre conceitos da Física e
da Biologia, ela costuma ser considerada pelos alunos de graduação como de difícil compreensão. Ainda
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que não seja o foco da nossa discussão, esta percepção dos alunos pode decorrer da natureza do
conhecimento da Biomecânica que demanda uma Aprendizagem Combinatória (AUSUBEL et al, 1980).
Embora considerada importante, pois instrumentaliza o professor para a realização das
intervenções mais adequadas às situações de ensino que se apresentam no processo pedagógico, não é
difícil averiguar que profissionais de Educação Física pouco recorrem aos conhecimentos procedentes da
Biomecânica para fundamentar suas práticas profissionais.
A incipiente utilização da Biomecânica por professores de Educação Física parece ser
multifatorial (BELMONT, 2010), no entanto, sem pretender elencar tais fatores, acreditamos que um
deles corresponde à qualidade dos conhecimentos prévios dos alunos ao ingressarem na disciplina. Os
conhecimentos, oriundos da Anatomia Funcional, ensinada nos cursos de Educação Física, e também da
Física, ensinada no Ensino Médio, deveriam servir de base para a aprendizagem conceitual da
Biomecânica. Embora esta ciência esteja fundamentada em diferentes áreas, mais especificamente nas
relações conceituais entre elas, neste texto daremos enfoque ao caso da Anatomia Funcional.
Assumindo a Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL et al, 1980; AUSUBEL, 2003) com
principal referencial teórico para subsidiar as etapas desta investigação, nos inserimos na disciplina
Biomecânica de um curso de Educação Física de uma Universidade Pública do Rio de Janeiro com o
seguinte questionamento: como os conhecimentos prévios sobre Anatomia Funcional influenciam no
processo da aprendizagem significativa da Biomecânica em um curso de Educação Física?

MARCO TEÓRICO
A aprendizagem significativa, segundo Ausubel et al. (1980), decorre de um processo no qual o
indivíduo associa, de forma não arbitrária (não-aleatória) e substantiva (não-literal), novas informações
às ideias relevantes já existentes em sua estrutura cognitiva. É, essencialmente, um processo de
assimilação de novos conceitos no qual tanto a nova informação como a estrutura pré-existente acabam
modificadas.
Partindo desta premissa, Ausubel et al (1980, p.137) defendem que, “*...+ o fator singular mais
importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece *...+” e por isso, seu
conhecimento prévio é determinante para a ocorrência da nova aprendizagem significativa.
No mesmo continuum da aprendizagem significativa, porém na extremidade oposta, se situa a
aprendizagem mecânica que, de acordo com os referidos autores, ocorre quando a nova informação se
relaciona com a estrutura cognitiva do aprendiz de forma arbitrária e literal (pouco ou não relacionada a
conhecimentos prévios específicos – subsunçores), resultando em pequena ou nenhuma aquisição de
novos significados. Ausubel (2003), ao caracterizar os dois tipos de aprendizagem, nos alertou para a
fragilidade das ideias aprendidas mecanicamente, pois sua utilização está limitada a situações muito
similares às aprendidas. Diferentemente, quando o sujeito constrói significativamente seu próprio
conhecimento, ele é capaz de utilizá-lo em situações novas.
Para que a aprendizagem significativa seja favorecida, duas condições devem ser
simultaneamente atendidas: o material de ensino deve ser potencialmente significativo e o aprendiz
deve apresentar disposição para aprender de forma significativa. Ou seja, além do material ter potencial
para favorecer o estabelecimento de relações entre os novos significados com os já conhecidos pelo
aluno, deve existir intencionalidade deste para relacionar tais informações de forma substantiva e não
arbitrária. O produto desta interação é uma nova informação (conceito e/ou proposição) com
significado próprio, pessoal, porém, na perspectiva ideal, com aspectos compartilhados entre o
professor e o material de ensino.
Identificar se o aluno aprendeu significativamente o conteúdo que se espera é, todavia, uma
tarefa fundamental, mas de difícil realização. Como saber de os alunos, ao invés da memorização, estão
aprendendo significativamente? Ausubel et al (1980), atentos à importância da aprendizagem
significativa para o sujeito e à dificuldade do seu diagnóstico, sugerem que os problemas e questões,
elaborados para este fim, devem se caracterizar por situações novas para o aprendiz. Nesta perspectiva,
tais situações devem ser construídas de forma que o aluno não consiga resolvê-las recorrendo à mera
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memorização literal do conteúdo, que é a estratégia comumente utilizada pelos alunos durante a vida
escolar.
Contudo, o aprendiz que possui disposição para aprender significativamente e tem a
oportunidade de vivenciar um ensino potencialmente significativo, pode escolher apropriar-se do
conhecimento de forma não literal e substantiva. É deste modo que, ao atribuir significado pessoal ao
novo conhecimento, o aprendiz adquire condições e autonomia para utilizá-lo em situações e contextos
novos e diferentes dos quais o mesmo foi aprendido.

METODOLOGIA
Para realizar a presente investigação, de abordagem qualitativa e em forma de estudo de caso
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986), elegemos a disciplina Biomecânica do curso de Licenciatura em Educação Física
de uma universidade pública do Rio de Janeiro, na qual haviam 13 alunos matriculados. A disciplina,
obrigatória no curso, foi oferecida no quarto período com carga horária total de 60 horas-aula e
ministrada em dois encontros semanais de 1 hora e 40 minutos cada, totalizando 30 encontros. O
estudo foi realizado com os 13 alunos matriculados na disciplina, cinco do sexo feminino e oito do
masculino, cujas idades variavam entre 19 e 25 anos.
A disciplina, de acordo com o plano de ensino apresentado pelo professor no primeiro dia de
aula, tinha como propósito (1) “*...+ capacitar os alunos para a compreensão de conceitos básicos de
Biomecânica”, e (2) “introduzir os alunos no uso prático32 de conceitos e princípios da Biomecânica na
elaboração, implementação e controle de estratégias pedagógicas de Educação Física na Escola”.
A coleta de dados se deu, fundamentalmente, por meio de observação participante,
complementada por uma entrevista semi-estruturada com os alunos e pela cópia das atividades escritas
realizadas pelos alunos na própria disciplina. Dessa forma, tomamos como registros nossas notas de
campo, as transcrições das gravações em áudio das aulas e das entrevistas e, as respostas referentes à
última prova/avaliação da disciplina.
Sem ignorar que a Biomecânica é um campo de conhecimento constituído pelas interações
entre a Física e a Biologia, o presente estudo se ocupará dos conceitos da Anatomia Funcional, devido à
importância dos mesmos para a aprendizagem significativa da Biomecânica. Nosso foco será o
comportamento e falas dos alunos, sobretudo, (a) as dificuldades expressas, direta e indiretamente, no
decorrer das aulas, (b) o conhecimento geral sobre movimentos articulares, ações musculares e tipos de
contração e, por último, os (c) seus hábitos de estudo.
Os registros, conforme a natureza dos mesmos, foram transformados em tabelas e categorias
por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009). Coerentemente com a proposta da autora,
consideramos a semântica das respostas, as frequências dos elementos de interesse e, por vezes, a
presença ou ausência dos elementos quando relevante para a análise.
Para garantir o sigilo da identidade dos alunos, optamos pela numeração aleatória, de um a
treze, precedida da letra “A” para representar cada “aluno”. Todos os sujeitos envolvidos na
investigação - alunos, professor e a instituição – assinaram um termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, documento no qual autorizam a utilização dos registros coletados.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A Anatomia pode ser definida segundo Knudson (2007, p. 65) como “*...+ estudo descritivo da
estrutura do corpo humano”. Para o referido autor, esse conhecimento estrutural é importante prérequisito para o estudo do movimento, contudo deve ser combinado com o conhecimento sobre
Biomecânica a fim de determinar como os músculos criam o movimento (KNUDSON, 2007, p. 65). Por
32

O professor da disciplina, neste caso, se referia à utilização dos conceitos e princípios da Biomecânica para subsidiar a prática
profissional dos futuros professores.
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isso, neste texto iremos nos ocupar da Anatomia Funcional que constitui um campo de conhecimento
que tem como objeto o “*...+ estudo dos componentes do corpo necessários para obter um movimento
humano ou função” (HAMILL; KNUTZEN, 1999, p. 34). Este tema, normalmente abordado em disciplina
específica na graduação, é exigido como pré-requisito para a disciplina Biomecânica nos cursos de
Educação Física. Isso se justifica porque o profissional de Educação Física, para fazer uso adequado dos
conceitos e princípios da Biomecânica, precisa, dentre outros, ter conhecimentos relativamente
consolidados sobre Anatomia Funcional, em especial as características e funções das estruturas
envolvidas no movimento humano.
Embora o assunto seja de suma importância para a aprendizagem da Biomecânica, o conteúdo
não foi abordado diretamente nas aulas de Biomecânica observadas, fato que reitera o seu caráter de
pré-requisito, justificado pela estrutura curricular do curso em questão que a oferece nos dois
semestres anteriores ao da oferta da Biomecânica. Naturalmente, coerente com o explícito
comprometimento do docente com a aprendizagem dos alunos, conforme as dúvidas sobre Anatomia
Funcional surgiam, as mesmas eram discutidas com a turma e material para leitura era indicado.
Em situação ideal, esperava-se que os conhecimentos básicos sobre Anatomia, ao menos a
estrutura conceitual dos seus conceitos-chave (GAGLIARDI, 1986), estivessem disponíveis na estrutura
cognitiva desses alunos e prontos para ancorarem novos conceitos, agora da Biomecânica. No entanto,
tendo por base nossas observações na disciplina Biomecânica, muitos alunos apresentaram dificuldades
na identificação de movimentos articulares e grupamentos musculares, assim como nos tipos de
contrações musculares. Essas dúvidas, que permearam toda a disciplina, ocorreram explicitamente
durante cinco aulas, inclusive em aulas finais. Trazendo um destes exemplos, na aula 27, havia, além do
professor responsável pela disciplina, dois professores auxiliares (PA1 e PA2) para ajudar os alunos,
divididos em quatro grupos, no esclarecimento das dúvidas. O tema desse encontro foi “análise do
movimento”, especificamente o “lançamento”, realizado e filmado pelos próprios alunos em aula
anterior, com auxílio de PA1 e PA2. Em um dos grupos, A1 discutiu (demonstrando) com A9 e A12 se
determinado movimento do punho correspondia à extensão ou flexão e, sem conseguir concluir,
perguntou a PA1:
A1: Esse movimento aqui é de extensão ou flexão do punho? (demonstra realizando o
movimento).
PA1: Vocês estão me perguntando isso?... Pergunte à A4.
A4: É de flexão.
A1: Espero que esteja certo. (ainda demonstrando dúvida).
Após alguns minutos A3 e A13, em outro contexto de discussão, fizeram perguntas semelhantes à dos
colegas:
A3 e A13: Professor, o movimento de pronação e supinação da mão com o cotovelo a 90º é
feito no ombro?
PA2: Quem faz a pronação e a supinação?
A3: Acho que tudo.
A13: Não!
PA2: O ombro faz rotação interna e externa. Isso aqui é diferente disso aqui (demonstra
fazendo os movimentos de rotação interna e externa do ombro com o cotovelo flexionado).
A13: Tá, mas esse movimento daqui para cá vai ser uma rotação (demonstra realizando
supinação do antebraço juntamente com a mão).
A3 e A13: Mas esse movimento aqui é uma rotação externa.
PA2: Rotação externa de quem?
A13: Inaudível
PA2: Esse movimento não é feito pelo ombro, é na articulação radio-ulnar.
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Esses diálogos, assim como outros que não serão aqui apresentados por limitação de espaço,
explicitam as dificuldades dos alunos em identificar os movimentos articulares e as ações musculares
responsáveis por eles. No primeiro caso, A1, como desejado, sabia que tanto o movimento de flexão
quanto de extensão são realizados pelo punho, no entanto tinha dúvidas sobre os significados desses
termos. No caso de A3 e A13, ambos acreditavam que os movimentos de pronação e supinação do
antebraço e da mão são realizados pela articulação do ombro. Esse tipo de equívoco, decorrente da
desatenção à relação entre as inserções musculares, distal e proximal e, em consequência dos
movimentos articulares, corresponde às dúvidas comuns dos alunos sobre tema. Em decorrência,
restritos ao uso do conhecimento que parecia ser memorístico ou pelo desconhecimento dos conceitos
centrais da Anatomia Funcional, a aprendizagem da Biomecânica, acabou dificultada.
Preocupadas com a construção de subsídios que nos possibilitem criar situações de ensino que
efetivamente tenham potencial para favorecer a aprendizagem significativa da Biomecânica, nos
dedicamos à compreensão da natureza dos conhecimentos deste grupo de alunos sobre Anatomia.
Nossa estratégia foi analisar as respostas a Questão I da última prova da disciplina, realizada na aula 30.
Baseada na Figura 1, a questão perguntava: “Que grupamentos musculares estão atuando em cada
etapa do movimento e que tipos de contrações estão realizando?” A prova, com quatro questões,
continha recomendações gerais direcionadas a todas, dentre elas, a informação de que os membros
superiores, neste caso, não eram exercitados. Por esta razão, a análise dos membros superiores foi
desconsiderada nesta atividade.

D1

D2

D3

D4

Figura 1 – Sequência de instantes do exercício que os alunos deveriam considerar para responder à
questão. Imagem de autoria do professor da disciplina, retirada da última prova e adaptada
pelas autoras
Vale ressaltar que a situação apresentada na Questão I se caracterizou, como recomenda
Ausubel (2003) para as atividades de avaliação, como uma situação nova e, até então, desconhecida
para os alunos. Embora a descrição e a análise de movimentos tivessem sido discutidas em aulas
anteriores, o movimento contemplado não havia sido trabalhado com a turma.
Como discutido entre professor e alunos no decorrer das aulas, estes deveriam considerar
cada figura como um instante e o intervalo entre elas como durações33, sendo o número de fases a
soma de ambos. Como o instante se caracteriza por um intervalo de tempo tendendo a zero, não seria
necessário considerar os grupamentos musculares e o tipo de contração, neste caso. Deste modo, os
alunos deveriam considerar somente as durações, tendo por base o instante anterior. Vale lembrar que
a questão requeria apenas os grupamentos musculares e não cada músculo individualmente, além dos
tipos de contrações realizadas nas condições apresentadas. Segundo Smith et al (1997) a contração
Concêntrica ocorre quando o músculo se encurta durante sua ação, a Excêntrica, quando o músculo se
alonga durante a contração, ou seja, existe movimento, mudança do ângulo articular. Na contração
33

Segundo Donskoi e Zatsiorski (1988, p. 33) “A duração do movimento é o intervalo de tempo transcorrido entre os dos
instantes que os limitam”.
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Isométrica, por outro lado, não há movimento aparente. O músculo se contrai, produz força, porém,
sem alteração visível no ângulo articular.
Contudo, a questão apresentou somente o corpo do indivíduo, sem implementos ou máquinas
que pudessem exercer resistência contrária ao movimento, ou seja, o aluno deveria considerar a relação
entre o movimento corporal ou articular realizado e o peso dos segmentos, relação entre a aceleração
da gravidade e a massa corporal ou segmentar. Na representação do movimento, o peso do corpo ou do
segmento atua como resistência à execução do movimento e, sabendo disso, o aluno deveria identificar
adequadamente os tipos de contrações musculares realizadas pelos grupamentos musculares
envolvidos na realização do movimento. Ou seja, a resistência correspondia apenas ao peso de cada
segmentos ou a soma deles.
Quadro 1 – Respostas adequadas para a primeira questão da última prova da disciplina. Foram
consideradas somente as fases correspondentes às durações e os grupamentos musculares
dos membros inferiores, como aconselhava a introdução do referido Teste
Duração

1

Membro
Inferior
Direito

Grupamento Muscular

Tipo de contração

Flexores do quadril
Flexores do joelho

Concêntrica
Concêntrica
Concêntrica/
Isométrica
Isométrica
Isométrica
Isométrica
Excêntrica
Excêntrica

Flexores do tornozelo
Direito
2
Esquerdo

Direito
3
Esquerdo

4

Direito

Flexores do quadril
Flexores do joelho
Flexores do tornozelo
Extensores do quadril
Extensores do joelho
Extensores
do
tornozelo
Flexores do quadril
Flexores do joelho
Flexores do tornozelo
Extensores do quadril
Extensores do joelho
Extensores
do
tornozelo
Flexores do quadril
Flexores do joelho
Flexores do tornozelo

Excêntrica
Isométrica
Isométrica
Isométrica
Concêntrica
Concêntrica
Concêntrica
Excêntrica
Excêntrica
Excêntrica/ Isométrica

Assim, consideramos respostas corretas as apresentadas no Quadro 1, sem a possibilidade de
outras respostas. De acordo com a pergunta, o ideal seria que todos os alunos considerassem as três
articulações diretamente envolvidas no movimento, contudo, como se depreende do Quadro 2, apenas
A9 o fez.
A ausência dos grupamentos musculares referentes à articulação do tornozelo não foi
considerada como um erro nesta análise. Embora ela participe do movimento apresentado, não é
determinante na realização do mesmo, como as articulações do quadril e joelho. A análise deste
conjunto de respostas nos mostra que A5 e A7 não responderam à questão, por outro lado,
esperávamos que os alunos mencionassem as mesmas articulações em todas as durações. No entanto,
não houve um padrão (QUADRO 2). Possivelmente, a desconsideração de uma ou duas articulações,
ocorreu em decorrência de dois fatores principais: (a) eles acreditavam que tais articulações e,
consequentemente, os grupamentos musculares envolvidos na realização do movimento, não eram
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relevantes para a execução do exercício e/ ou (b) os conhecimentos requeridos pela questão eram
ausentes ou insuficientes.
Quadro 2 – Distribuição de alunos de acordo com a menção feita às articulações do Quadril, Joelho e
Tornozelo. Considerou-se a presença ou ausência destas articulações, para a descrição do
movimento, representado pelas quatro durações (D)
Durações/ Articulações

Quadril

Joelho
Tornozelo
A1, A3, A4, A5, A6,
Em todas as durações
A1, A4, A6, A9, A13
A3, A9
A8, A9, A13
Em pelo menos uma A2, A3, A7, A8, A10,
A1, A2, A8, A10, A12,
A2, A10, A11, A12
duração
A11, A12
A13
Em nenhuma duração
A5
A7
A4, A5, A6, A7, A11
Ao analisarmos as respostas dos alunos individualmente identificamos que, dentre as
articulações mencionadas, nenhum aluno obteve total de acertos, embora A1 tenha errado apenas os
grupamentos musculares com seus correspondentes tipos de contrações na duração quatro (D4).
Contrariamente A11, A10, A7 e A12, respectivamente, obtiveram zero, dois, quatro e quatro acertos
para os grupamentos musculares das articulações que consideraram em suas respostas.
Para um diagnóstico geral do conjunto de alunos sobre esse conhecimento, além das respostas
incorretas, também computamos como erro a ausência das articulações do quadril e/ ou joelho. Nossa
intenção não é quantificar os erros, mas mostrar a natureza dos mesmos. Tais evidências corroboram
nossas observações sobre as dificuldades apresentadas pelos estudantes quanto ao conhecimento sobre
a Anatomia Funcional.
O Gráfico 1 apresenta para cada duração (D) a possibilidade de acertos pelo somatório das
respostas do conjunto de alunos considerando os grupamentos musculares para cada articulação e seus
correspondentes tipos de contrações, com exceção à articulação do tornozelo, computada mediante a
opção do aluno por utilizá-la. Dessa forma, foi possível identificarmos o total de erros e a natureza dos
mesmos. Partindo das 364 possibilidades de acertos a partir do somatório das durações, obtivemos 186
erros, ou seja, 51% das respostas foram equivocadas como apresentado no Gráfico 1.
Os dados indicam maior concentração de erros situados em D2, D3, mas principalmente em
D4. Diferente do ideal, apresentado no Quadro 1, alguns alunos disseram que o movimento em D1 era
realizado pelos extensores do quadril (A7, A10 e A11) e joelho (A12). No caso da duração 2 (D2), os
equívocos (54%) se concentraram no membro inferior esquerdo, pois, para a maioria dos alunos, os
responsáveis pelo movimento eram os flexores do quadril (A2, A4, A9 e A12), flexores do joelho (A2, A4,
A8, A9, A11 e A12) e flexores do tornozelo (A2, A3, A8, A9 e A12). Em D3, as dificuldades novamente
estiveram centradas no membro inferior esquerdo com menção aos flexores do quadril (A10, A11 e A12)
e aos flexores do tornozelo (A3, A10 e A12). Em D4, identificamos o maior percentual (69%) de respostas
inadequadas que mencionaram os extensores do quadril (A1, A2, A4, A7, A8, A9, A11 e A13), os
extensores do joelho (A1, A2, A4, A8, A9, A10, A12 e A13) e, por último, os extensores do tornozelo (A9)
como grupamentos musculares responsáveis pelo movimento.
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Gráfico 1 – Distribuição das respostas do conjunto de alunos à Questão I, da última prova, por durações
(D), considerando os totais de acertos possíveis, com seus respectivos totais de erros e a
natureza dos mesmos
Os problemas referentes à identificação dos tipos de contração muscular (Concêntrica,
Excêntrica e Isométrica) foram evidentes nas quatro durações, não só quando os grupamentos
musculares eram equivocados, mas também quando corretos, em alguns casos. Notamos que a
dificuldade se concentrou na contração Excêntrica. Nas durações 1, 2 e 3, os erros por ausência das
articulações indispensáveis ao movimento realizado superaram os demais equívocos (GRÁFICO 1).
Diante da percepção desses equívocos e, sempre, respeitando o caráter complexo da
aprendizagem significativa, buscamos subsídios para compreender melhor a concepção de
aprendizagem desse grupo de alunos. Aprender significativamente requer do aprendiz, compreensão do
próprio papel na sua formação, requer clareza da aprendizagem como um processo pessoal, recursivo,
intencional e gradual. Deste modo, realizamos entrevistas na qual perguntamos, dentre outros aspectos,
sobre seus hábitos de estudos desde o Ensino Médio até aquele momento. As respostas indicam que o
estudo, para a maioria dos alunos, é motivado por provas.
Enquanto cursavam o Ensino Médio, estudavam somente às vésperas das provas (A1, A2, A3,
A4, A6, A8, A11, A12 e A13), dois outros (A7 e A9) estudavam “mais ou menos, dependendo da
matéria”, sendo A5 e A10 os únicos que relataram estudar diariamente. Quando compararam o tempo
dedicado ao estudo no curso superior e no nível anterior, nove alunos afirmaram estudar “mais” na
graduação, um respondeu “igual” (A11) e os outros três que estudavam “menos” (A4, A5 e A8). Em
relação à frequência com que estudavam o conteúdo da disciplina Biomecânica, A13 declarou estudar
quase diariamente, A3, A6, A8, A10 e A12 disseram revisar o conteúdo discutido nas aulas em torno de
uma vez por semana e os outros sete alunos (A1, A2, A4, A5, A7, A9 e A11), somente estudavam às
vésperas das provas. Um desses chegou a declarar: “Tô de saco cheio de estudar!”.
Em diversas ocasiões, inclusive em conversas entre a pesquisadora e alunos pelos corredores,
era evidente a preocupação dos mesmos com a reprodução literal das definições dos conceitos
conforme apresentados em aula, pelo professor, ou pelo livro. Durante a aula 15, por exemplo, A13
relatou suas dificuldades para explicar os conceitos adequadamente e que, por isto, acreditava que eles
deveriam ser memorizados. Para ele, segundo seu próprio argumento, a memorização garantiria o
sucesso nos testes e, portanto, seria um indicador de aprendizagem bem sucedida.
Essa concepção de aprendizagem, provavelmente construída durante a educação básica, é um
importante obstáculo para a aprendizagem significativa, pois, ao invés de o aluno se esforçar para
relacionar as novas ideias às que já possui de forma substantiva e não arbitrária, ele se esforça para
memorizá-las. Parece-nos importante lembrar, como já nos alertou Lemos (LEMOS, 2008), que
memorizar não é uma tarefa trivial, sobretudo se considerarmos que tal ação, centrada no cotidiano
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escolar, envolve esforço do aluno para identificar o que será cobrado pelo professor na escola. Nesta
prática, reforçada por avalições centradas em questões que exigem uma mera reprodução do conteúdo
do livro texto ou do discurso do professor, o aluno investe em ações que pouco contribuem para a sua
apropriada formação. Se o conteúdo enfatizado for pouco aplicável, sem relevância para o aprendiz, e
pouco relacionável às informações que ele possui, poderá ocorrer a não aprendizagem ou a
aprendizagem por memorização e assim acarretar dificuldades ou incapacidade para a utilização das
informações/ideias em situações novas. Por outro lado, como enfatiza Ausubel et al (1980), mesmo que
o material seja potencialmente significativo, o aluno pode optar pela memorização porque assim o fez
ao longo da vida escolar.
Sem desconsiderar a importância do material de ensino e da disposição do aluno para
aprender significativamente, porém com foco nos conhecimentos prévios, a aprendizagem conceitual da
Biomecânica ficou prejudicada pela inadequação dessa importante variável, o conhecimento prévio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente texto pretendeu identificar como os conhecimentos prévios sobre Anatomia
Funcional influenciam no processo da aprendizagem significativa da Biomecânica em um curso de
Educação Física.
O conjunto de registros e dados obtidos sobre o processo de aprendizagem dos alunos nos
permitiu identificar os momentos em que as dúvidas sobre Anatomia Funcional foram explicitadas pelos
alunos no decorrer da disciplina. Além disso, percebemos que, para a maioria, existe dificuldade em
relacionar o grupamento e correspondente tipo de contração muscular responsável pelo movimento à
força gravitacional (peso) exercida no corpo. Ou seja, ao peso dos segmentos, que neste caso, era a
única resistência imposta à execução da tarefa motora analisada. A ausência das principais articulações
envolvidas nas respostas a Questão I da última prova, aspecto considerado por nós como um erro, pode
indicar pouca clareza sobre os grupamentos musculares e tipos de contrações fundamentais para a
realização dos movimentos corporais. Considerando o conjunto das respostas dadas pelos alunos à
questão, 51% delas foram equivocadas.
Pela descrição e análise realizadas, acreditamos que um dos problemas relacionados ao ensino
e à aprendizagem da Biomecânica, no contexto considerado, correspondeu aos conhecimentos prévios
procedentes da disciplina Anatomia Funcional, cursada como pré-requisição à primeira. Conhecimentos
considerados essenciais para a aprendizagem dos novos, inerentes à Biomecânica, se apresentaram
insuficientes e/ou fragmentados, ou mesmo ausentes. Vale lembrar que, considerando o caráter
processual da aprendizagem, não podemos exigir que os alunos, após apenas um semestre estudando
Anatomia Funcional, terminem a disciplina com o conhecimento consolidado. O que se está defendendo
é que, as demais disciplinas do curso, cuja prática profissional é fundamentalmente centrada no
movimento, devem abordar o tema com cuidado e contemplando suas várias perspectivas. Além disso,
os hábitos de estudo dos alunos indicaram que a concepção de aprendizagem que eles possuíam era
baseada na memorização literal do conteúdo, diferente do que preconiza a Teoria da Aprendizagem
Significativa.
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RESUMO
Este estudo apresenta algumas reflexões sobre uma intervenção realizada no ano letivo de 2009, em
três turmas de primeiro ano do Ensino Médio em uma escola pública Estadual do Rio de Janeiro. A
finalidade é analisar o processo de aprendizagem do tema célula ao longo de uma disciplina à luz da
Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel et al., 1980), para melhorar esta prática educativa.Tratase de uma pesquisa intervenção com abordagem qualitativa. Os resultados indicam que a aprendizagem
significativa do tema célula para este grupo de alunos se encontra em uma fase inicial do processo, que
é contínuo e progressivo. Ao final trazemos algumas reflexões sobre como a teoria da aprendizagem
significativa pode favorecer o ensino e a prendizagem .
Palavras-chave: Ensino de biologia, aprendizagem significativa, célula, contexto educativo.

ABSTRACT
This study presents some reflections on a speech held at the 2009 academic year, in three classes from
first year of high school in a public school in the State of Rio de Janeiro. The purpose is to analyze the
process of learning the topic cell along a discipline in the light of Meaningful Learning Theory (Ausubel et
al., 1980), to improve the educational practice. It is an intervention research with qualitative approach.
The results indicate that meaningful learning cell theme for this group of students is at an early stage of
the process, which is continuous and progressive. At the end we bring some thoughts about how
meaningful learning theory can promote the teaching and learning.
Key words: Science Education, Meaningful learning, cell.

INTRODUÇÃO
O ensino e a aprendizagem do tema célula vêm sendo considerados, pelo caráter abstrato e
complexo do tema, de difícil realização por docentes e alunos. As pesquisas ocupadas com o tema, por
sua vez, apesar dos vários resultados positivos evidenciam que o contexto educativo ainda é marcado
pela memorização (Rodriguez-Palmero, Acosta; Moreira, 2001; Barrutia et al., 2002; Rodriguez-Palmero,
2002; Araújo-Jorge, et al., 2004; Kitchen et al., 2003; Bobich, 2006 ; Tanner; Allen, 2003; Barrutia et al.,
2002).
Minha percepção, como professora de Biologia no Ensino Médio, não difere destes resultados.
Os alunos, mesmo tendo estudado ciências e sobre os organismos vivos no ensino fundamental, chegam
ao nível médio explicando vida, com uma visão centrada em características antropocêntricas. No caso
da célula, embora a descrevam como a unidade de construção dos seres vivos, não relacionam com os
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demais aspectos fisiológicos dos órgãos ou a funções simples do cotidiano que conectam os vários
sistemas do organismo.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) salientam que as noções
sobre Citologia aparecem em vários momentos do curso de Biologia e que a compreensão da dinâmica
celular está relacionada com a dinâmica sistêmica do organismo como um todo (BRASIL, 1999). Lemos
(2008), em um estudo sobre a aprendizagem da Biologia, observa que a dificuldade de aprendizagem da
Biologia é natural por tratar-se de um conhecimento de grande complexidade e diversidade dos seres
vivos. A autora ressalta, entretanto, que devemos refletir sobre o impacto do processo educativo,
especialmente as concepções de ensino e aprendizagem implicitamente ensinadas, na perpetuação de
concepções e pontos de vistas equivocados em relação às explicações científicas sobre os fenômenos
biológicos. Acreditamos que com o ensino praticado com base na memorização dos conteúdos,
apresentados de forma solta e fragmentada continuarão formar cidadãos que, sem aprender
adequadamente as ideias centrais das várias disciplinas escolares, acabarão pouco capazes de utilizá-los
de forma autônoma no seu contexto.

MARCO TEÓRICO
Segundo Moreira e Massine (2008), atualmente, já não existe dúvida, de que um bom ensino
deve ser construtivista e facilitar a aprendizagem significativa, porém, apesar do discurso cognitivista,
construtivista e significativo nossa prática ainda reflete atitudes comportamentalistas .
Ausubel (2003), em sua teoria de ensino, idealizada para o ensino formal, explica que aprender
significativamente é um processo de construção pessoal e intencional no qual o indivíduo relaciona uma
nova informação de forma não arbitrária (relação com conhecimentos especificamente relevantes
presentes na estrutura cognitiva) e substantiva (substância do novo conhecimento, não as palavras) com
aspectos relevantes já presentes na sua estrutura cognitiva, os conhecimentos prévios. Estes, ao
interagirem com a nova informação, dão significado para a mesma, modificando-a e tornando-a mais
diferenciada, elaborada e estável. Novak (1981) e Gowin (1981) ao complementar as ideias originais de
Ausubel, nos esclarecem que a aprendizagem significativa consiste na troca de significados e
sentimentos entre o professor e o aluno em uma situação de ensino que, por sua vez, é constituída por
cinco elementos básicos: aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação.
Nesta perspectiva, Lemos (2006) discute que o Ensino deve ser entendido como uma atividade
complexa e dinâmica que se dá em um ambiente social e particular, tendo em vista a aprendizagem que,
por sua vez, é um processo pessoal e intencional, influenciado por aspectos afetivos, cognitivos e
sociais. Sendo assim, não se pode pensar no ensino apenas como o momento no qual o sujeito que
ensina interage com o aprendiz apresentando a nova informação. Este “momento” é parte do processo
que, por sua vez, começa no momento da seleção do que se pretende ensinar, e somente termina na
avaliação, quando as evidências de Aprendizagem Significativa são procuradas. O ensino, deste modo,
configura-se por três momentos sucessivos e (inter)dependentes: o planejamento, o desenvolvimento e
a avaliação.
Sabe-se que a decisão de aprender é do aluno. Entretanto, cabe ao professor, ciente de que sem
intencionalidade do aluno não há aprendizagem significativa, criar condições que lhe permitam tanto
pensar com e sobre o conhecimento, como expressar suas reflexões (interpretações) durante as
intervenções educativas. Por fim, a avaliação deve ser realizada concomitantemente ao processo
educativo, visando a verificar tanto a aprendizagem do aluno quanto se ensino foi potencialmente
significativo, isto é, a adequação do material de ensino construído para o aprendiz em questão.
Pode-se dizer, então, que a qualidade do ensino está relacionada à concepção de aprendizagem que
orienta as escolhas do professor e do aluno no decorrer do seu processo. Desta forma, a situação de
ensino ganha identidade por meio do tipo de interação realizada entre professor, aluno e
conhecimento, permeados pelo currículo e pela avaliação (Lemos, 2006).
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METODOLOGIA
Conforme antecipado, assumimos a Teoria da Aprendizagem Significativa como principal
referencial teórico para investigar como os alunos aprendem o significado do conceito de célula no
primeiro ano do Ensino Fundamental. Realizamos uma pesquisa intervenção (Rocha; Aguiar, 2003) com
abordagem qualitativa (André, 2007). A qual serviu de base para nossas reflexões neste artigo.
Os sujeitos envolvidos no processo foram setenta e seis alunos das três turmas (1001, 1002 e
1003) do turno da manhã do primeiro ano de um Colégio Estadual na periferia de Duque de Caxias.
Os alunos pesquisados apresentam faixa etária entre 14 e 25 anos nas três turmas estudadas. A turma
1003 concentra alunos de diversas faixas etárias desde os 14 até os 25 anos, enquanto a turma 1001
tem os alunos mais novos (14 a 18 anos) e a 1002 com um perfil intermediário (15 a 19 anos). Todas as
turmas apresentam uma distorção idade/ano de escolaridade segundo o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) realizado na escola a partir do ano de 2008.
O ensino foi planejado a partir da experiência da professora, primeira autora deste trabalho,
ensinando neste nível de escolaridade e de resultados de pesquisas já realizados sobre o tema
(Rodriguez-Palmero; Acosta, 2003; Allen; Tanner, 2002), junto com os professores da rede estadual de
ensino na semana de planejamento agendada pela escola no início do ano letivo. Esse não foi diferente
dos anos anteriores e seguiu os temas como proposto pelos livros didáticos desta área de ensino, com
algumas modificações na sequência dos temas em relação aos anos anteriores. (Características dos
Seres Vivos, Níveis de Organização dos Seres Vivos, Origem da vida, Descoberta da Célula, Membrana
Plasmática, Citoplasma, Núcleo e Histologia)
A intervenção, como antecipado, aconteceu em um contexto regular de ensino médio,
desenvolvido em uma escola pública no município de Duque de Caxias/RJ. A disciplina, no ano letivo,
tem previsão inicial de trinta e oito encontros (um por semana), de duas horas/aula cada, ou seja, 100
minutos.
Para subsidiar nossas decisões, foram realizados pré-testes sobre o tema célula para
diagnosticar o que os alunos traziam em sua estrutura cognitiva. Escolhemos a leitura de textos e
trabalhos em grupo, aulas expositivas com auxílio do projetor de imagens e slides em Power Point ®
(Microsoft Office), e aulas práticas com o uso do microscópio de luz como estratégias para a condução
do ensino, cujo propósito, antes de mera apresentação do conteúdo, estava comprometido com o
favorecer a aprendizagem do tema.
Paralelamente à intervenção realizamos uma pré-análise dos dados, de acordo com o método
da análise de conteúdo proposto por (Bardin, 2009). Todas as atividades escritas realizadas pelos alunos
foram transcritas para posteriormente serem analisadas. Para garantir o anonimato dos alunos, as
respostas foram identificadas com a combinação de letras e números, em que as turmas foram
identificadas por letras (A – turma 1001, B – turma 1002 e C – turma 1003) e os alunos por números
(CUNHA et al.,2010).
Finalizada este diagnóstico inicial, partimos para a exploração do material coletado com vistas
realizar possíveis inferências sobre a evolução do conhecimento sobre célula dos alunos do 1º ano do
Ensino Médio. Fizemos uma descrição interpretativa dos dados analisados e utilizamos como pólos de
análise segundo (Bardin, 2009), os emissores das comunicações (a professora e os alunos), os receptores
(a professora e os alunos), a mensagem (os conceitos trabalhados durante o ano letivo) e o canal
(recursos didáticos).

DISCUSSÃO
Utilizaremos os cinco elementos do evento educativo descritos por Novak (1981) – o aluno, o
conhecimento, o contexto, a professora e a avaliação – para nortear a discussão. Lembramos que a
avaliação, presente em todos os momentos, será discutida paralelamente aos quatro elementos
anteriormente anunciados.
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Ausubel (2003, p. 130) afirma que, “(...) nem sempre é fácil demonstrar se ocorreu
aprendizagem significativa. A compreensão genuína implica a posse de significados claros, precisos,
diferenciados e transferíveis (...)”. Não podemos avaliar de forma isolada e pontual as atividades
realizadas por nossos alunos, pois assim estaríamos desconsiderando os avanços realizados pelos
mesmos, especialmente que aprendizagem é um processo lento, dinâmico e recursivo.
Iniciaremos com a discussão do contexto da nossa pesquisa, pois este possui características
políticas, econômicas e sociais que interferiram, tanto de forma positiva como negativa, nas aulas que
fizeram parte do nosso estudo.
De forma positiva, ressaltamos as atividades realizadas pela escola, além do contexto de sala de
aula, como os projetos de educação ambiental e do núcleo de cultura que estimulam os alunos a se
comprometerem com a escola e suas atividades.
Os recursos materiais fornecidos pela unidade escolar como o projetor de slides, o microscópio
de luz acoplado a uma câmera e a televisão auxiliaram na escolha das estratégias diversificadas no
desenvolvimento da situação de ensino.
Não podemos deixar de comentar as interferências negativas do contexto na intervenção
realizada. A quantidade de aulas previstas no decorrer do ano letivo sofreu vários ajustes por
interrupções das mesmas por motivos diversos (greves, atividades do tráfico), que comprometeram o
tempo e o planejamento realizado inicialmente. Imprevistos acontecem no desenvolvimento de uma
situação de ensino, e os professores precisam estar preparados para reavaliar as perdas e ajustar o
planejamento inicial. Estar atento ao que é necessário aprender para cada ano de escolaridade e assim
adequar os conteúdos ao tempo que efetivamente se tem para o trabalho escolar.
A tarefa não e fácil e a difícil realidade de muitos está aquém da nossa capacidade de mudança
imediata, porém deixar de lado esta variável tornará mais problemática nossa caminhada em busca de
soluções para a melhoria do ensino em nosso país.
Analisando a disposição para aprender dos alunos investigados, uma das condições para a
ocorrência da aprendizagem significativa (AUSUBEL et al, 1980), foi possível perceber, por meio da
observação das aulas, que os hábitos de estudo dos mesmos, são pouco adequados, visto que estes
interagem pouco com os conceitos ensinados, além dos momentos em sala de aula. Dentre as práticas
realizadas pelos alunos, a impontualidade, a falta de compromisso com as tarefas solicitadas, o
desinteresse pela leitura, o interesse por tarefas apenas para obter pontos para a média bimestral, a
cópia de trabalhos dos colegas, são os que mais influenciavam negativamente no processo de
aprendizagem.
Todas as avaliações realizadas durante o ano letivo foram, em sua maioria, atividades realizadas
em grupo e com consultas aos livros, após uma discussão inicial. Também foram realizadas duas
avaliações formais (provas) sem consulta, uma ao final do primeiro bimestre e outra no final do segundo
bimestre. Nos terceiro e quarto bimestres não foram realizadas provas bimestrais, pois as avaliações
foram baseadas nos trabalhos realizados em grupo e na sala de aula.
Apesar dos alunos terem cumprido o percentual mínimo de 75% de frequência prevista pela
legislação, apresentavam um perfil elevado de faltas, que comprometeu as negociações dos significados
ensinados. Somado a isso, o comprometimento com as aulas por parte dos alunos se restringia aos
momentos vivenciados durante as duas aulas semanais de Biologia.
Embora a grande quantidade de atividades realizadas em grupo, ao longo das aulas durante o
ano letivo, a negociação de significados, tal como apontada por Gowin (1981) e Moreira (2000), foi
realizada aquém do desejado, pois, neste caso, mesmo quando os alunos aparentemente se mostravam
dispostos a questionar sobre o tema em questão, o faziam buscando respostas prontas, “corretas”, para
futura memorizacao, de forma desconectada de seus conhecimentos prévios.
O diagnóstico inicial indicou que esses alunos possuíam uma noção de que a célula realiza
funções e nos permitem a vida, porém, a dinâmica dessas interrelações que explicam a vida ainda não
estava consolidadas, o que esclarece a baixa compreensão do funcionamento e da estrutura celular e
sua participação dinâmica na vida dos seres vivos como um todo. Perfil similar ao descrito nos trabalhos
de Rodriguez-Palmero, (2000), Barutia e colaboradores, (2002), Kitchen e colaboradores (2003) e
Siqueira (2009).
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Aconteceram avanços para estes alunos no que diz respeito ao significado da célula como
unidade de construção dos seres vivos, como nos mostrou a análise do pós-teste. Porém, esses avanços
indicam uma etapa inicial do processo de aprendizagem significativa neste grupo, visto que os alunos
compreendem o tema, mas não conseguem falar ou escrever claramente sem o auxílio de textos para
expressar suas ideias. As atividades realizadas durante o processo de intervenção e até mesmo as
questões utilizadas no pós-teste não nos permitiram evidenciar esse tipo de aprendizagem. Para tal,
deveríamos ter utilizado questões do tipo situações problemas para permitir ao aluno uso do
conhecimento em outras situações. Assim como Rodriguez-Palmero (1997) defende a necessidade de
outras atividades, além dos questionários, para inferir sobre os conhecimentos prévios, defendemos
que as questões utilizadas para verificar tanto os conhecimentos prévios, como as evidências de
aprendizagem significativa sejam do tipo situações problemas. Desta forma, podemos inferir sobre a
utilização dos novos conhecimentos em situações diversas.
Nesse sentido, podemos observar que existe um continuum entre a aprendizagem mecânica e a
aprendizagem significativa, o que Moreira (2008) denomina de zona “cinza”, uma região intermediária
entre os dois extremos, na qual os professores podem trabalhar para facilitar a aprendizagem
significativa, utilizando estratégias que permitam a reconstrução e o compartilhamento de significados.
Descobrir quais são os conhecimentos prévios que os alunos trazem para poder ensiná-los a partir daí
não é tarefa fácil, e nós, professores costumamos buscar, em geral, receitas prontas para ensinar nossos
alunos. Nossas escolhas, no momento de preparar um material que seja potencialmente significativo
para ensinar qualquer tema para nossos alunos, precisam levar em consideração todos os elementos do
evento educativo (aluno, professor, conhecimento, contexto e avaliação) e os momentos deste processo
(planejamento, desenvolvimento e avaliação), ressaltados por Lemos (2005). Tarefa esta que requer
tempo, recursos materiais, financeiros e também disposição do professor para executá-la.
No planejamento da intervenção realizada, a organização sequencial dos temas seguiu o livro didático, a
não ser pela inversão de alguns dos mesmos, na tentativa de observar uma hierarquia conceitual,
iniciando com os mais amplos, como as características dos seres vivos, até chegar aos diferentes tipos
celulares com suas estruturas e funções.
Esse procedimento, de acordo com Ausubel (2003) e seus colaboradores Novak (1981) e
Moreira (2008), permite ao professor ajudar o aluno a promover a diferenciação progressiva dos
conceitos. Seguido da reconciliação integrativa, que faz o processo inverso, relacionando os conceitos
mais específicos aos gerais. Sendo apresentado ao conteúdo de forma recursiva, o aluno tem a
possibilidade de escolher as relações que deseja construir para aprender significativamente o tema
ensinado.
Percebemos que além da organização sequencial dos temas, é necessário promover a
integração entre eles, de forma que os pontos de ligação precisam ser apresentados de forma recursiva,
para que o aluno possa alcançar a compreensão do todo, e não somente de partes, como comumente
apresentamos aos nossos alunos.
O desenvolvimento do ensino apresentado neste trabalho ainda se mostrou centrado no livro
didático, apesar das diferentes estratégias utilizadas, as atividades desenvolvidas com os alunos foram
baseadas nos livros utilizados pela professora. Segundo Moreira (2000) para que avanços aconteçam em
direção a uma aprendizagem significativa crítica, com a qual o aluno utiliza os novos conhecimentos
para questionar sua posição como cidadão, é necessário a diversificação de estratégias de ensino aliada
ao abandono do livro texto como único referencial para a sala de aula.
A forma como as estratégias foram utilizadas para apresentar a sequência dos temas, requer
cuidados no que diz respeito aos questionamentos que podem ser eficientes para o momento de
compartilhar os significados. Os questionamentos utilizados nas aulas expositivas, no processo de
intervenção, poderiam ter sido realizados por meio de situações problemas. Esta estratégia permite a
discussão entre os alunos, o conhecimento e o professor, e, proporciona um conflito de ideias, na busca
de soluções, no qual o professor tem o papel de orientar os alunos nesse processo. Desta forma,
posteriormente o aluno pode decidir se quer ou não aprender significativamente o conceito ensinado.
Os momentos de avaliação, a prova (formal) ou as atividades em grupos, realizados durante as
aulas revelam que as questões utilizadas nas avaliações reproduziram, de uma forma geral, os assuntos
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tratados em aula, salvo algumas questões que trouxeram situações do cotidiano, na qual permitiram
uma troca de opiniões sobre os assuntos, ainda que de forma tímida.
Moreira (2000) defende o princípio da interação social e do questionamento para promover a
aprendizagem significativa crítica. Talvez lançar mão de estratégias que permitam aos alunos se
colocarem diante dos seus colegas e do professor seja uma abertura desse processo, no qual hoje o
professor figura como se fosse o detentor do conhecimento. Assim alcançaremos a premissa da Teoria
da Aprendizagem Significativa defendida por Ausubel, et al (1980) que toma como ponto de partida,
para o ensino de qualquer tema, o conhecimento prévio que seu aluno traz para este momento, que é
único e de responsabilidade de todos os envolvidos e que Moreira (2000) também acrescenta como um
princípio para a aprendizagem significativa crítica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assumimos que o significado de célula é fundamental para compreensão dos fenômenos
biológicos, ou seja, dos seres vivos em geral e da relação destes com o ambiente.
A Escola, segundo Masini e Moreira (2008), ainda promove, em grande parte, a aprendizagem
mecânica, facilmente observável pelas avaliações regionais, nacionais ou internacionais. Os alunos, na
grande maioria, chegam à universidade com os conceitos memorizados e muitas vezes fracassam na
vida acadêmica por insistirem em continuar “obedecendo” essa prática adquirida na educação básica,
frequentemente também reforçada no ensino superior.
Qual o caminho a seguir, para mudar este cenário que não reflete sucesso no ensino? Tomando
como ponto de partida uma das condições básicas para que ocorra aprendizagem significativa, a
predisposição para aprender e, também, a organização do material de ensino, que deve ser
potencialmente significativo. Concordamos com Masini e Moreira (2008, p.12) quando dizem “(...) a
predisposição para mudar é condição para a mudança representacional da prática docente.” Para que
tal mudança aconteça, essa predisposição deve ser naturalmente, aliada à escolha de fundamentos e
técnicas que subsidiem essa prática. Faltou vc dizer, creio, que o professor tb precisa apresender sobre
como se aprende e se ensina.....
Assim, o que procuramos mostrar é que assumir a Teoria da Aprendizagem Significativa
(AUSUBEL et al, 1980; AUSUBEL, 2003; NOVAK, 1981; GOWIN 1981; MOREIRA; MASINI, 2008) como
subsídio teórico para a organização e desenvolvimento do ensino, pode ser um dos caminhos para essa
mudança tão desejada pelos profissionais comprometidos com o ensino de qualidade. Afinal, ainda que
nao seja suficiente para toda a complexidade do fenômeno educativo, a aprendizagem significativa
favorece uma compreensão integrada dos fenômenos, o grande desafio de nossa caminhada como
profissionais de ensino.
A aprendizagem, segundo a teoria de Ausubel e seus colaboradores, é um processo lento e
recursivo que ocorre pelo estabelecimento de redes de relações não literais do novo conhecimento com
conceitos já existentes na estrutura cognitiva de quem aprende, possibilitando ao aprendiz utilizar o
novo conhecimento em outras situações, em diferentes contextos.
Planejar o ensino assumindo esta perspectiva teórica não é tarefa fácil. Corresponde a um
processo de aprendizagem significativa, aprender a ensinar, de modo que a nova informação faça
sentido para o aluno, e, assim, tenha potencial de favorecer a Aprendizagem Significativa desse,
também é um processo lento e recursivo que, como tal, demanda tempo e intencionalidade. Tal tarefa é
ainda mais complexa quando, como foi o caso deste trabalho, envolve mudar uma prática que vem
sendo assumida, e percebida como apropriada, por muito tempo. Ou seja, além de aprender sobre o
que e como ensinar, é preciso romper com hábitos, muitos deles praticados de forma não consciente.
Nós, professores, precisamos nos empenhar em planejar situações de ensino que façam sentido
para nossos alunos, que estejam preocupadas em favorecer a aprendizagem significativa. Identificar o
que faz sentido para eles demanda ouvi-los, fazê-los falar, prática não muito comum, visto que dá
trabalho e, sobretudo, costuma causar tumulto em sala de aula. Todavia, só assim será possível
descobrir o que eles já sabem para depois poder ensiná-los. Como fazer? Não existe uma receita pronta,
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cada professor, em seu contexto, deve se esforçar para encontrar uma saída. Cuidar da qualidade da
nossa formação, especialmente a continuada, é tarefa fundamental. Ainda que não seja condição única
para que a aprendizagem seja bem sucedida.
Além disso, cabe a nós professores e com igual importância, selecionar o que é necessário para
o nosso aluno aprender no nível de escolaridade em que se encontram. Assim, escolher os conceitos
centrais para cada tema e para cada ano de escolaridade também é uma tarefa difícil para o profissional
que elabora seu plano de aula principalmente baseado nos livros didáticos.
Aos alunos, cabe assumir a sua parcela de responsabilidade no processo de aprendizagem,
perdida ao longo do processo educativo, incentivado por práticas que a transferiu totalmente para o
professor. Faz-se necessário e urgente uma revisão desta situação. Os alunos precisam compreender
que a aprendizagem só se realiza com sua participação e que o professor é um mediador entre eles e o
conhecimento.
Ensinar com base na Teoria da Aprendizagem Significativa é um processo que envolve mudanças
lentas e radicais na nossa prática profissional. A primeira mudança deve começar pela própria prática.
Para planejar um ensino com base nesta referência, percebemos que existem muitos métodos a serem
discutidos e avaliados, como a aplicação das condições e dos princípios programáticos postulados pela
teoria, e que esses sofrem influencia direta do contexto envolvido na situação de ensino.
Ao favorecer a aprendizagem significativa dos nossos alunos estamos mediando um processo
que poderá ajudar a promover sua autonomia intelectual e também a prepará-los para, no futuro, de
uma forma mais consciente, realizar novas aprendizagens significativas.
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RESUMO
Este trabalho discute o uso do gênero poético como forma de introduzir questões conceituais de ciência
em sala de aula ou ainda relacionar os conceitos científicos à construção sócio-histórica do
conhecimento. Acreditamos que essa abordagem contribui para uma Aprendizagem Significativa.
Apresentamos então o poema “Mundo das Colisões” que foi utilizado como ferramenta didática no
ensino de Cinética Química em uma turma de ensino médio.
Palavras-chave: poema, ensino de química, aprendizagem significativa, cinética química

ABSTRACT
This paper discusses the use poetic to introduce conceptual issues of science in the classroom or science
concepts relate to the socio-historical knowledge. We believe this approach contributes to a Meaningful
Learning. Thus, we present the poem “Mundo das Colisões", which was used as a teaching tool in the
teaching of Chemical Kinetics in a class of high school.
Keywords:poem, teaching chemistry, meaningful learning, chemical kinetics

INTRODUÇÃO
“(...) É um bom dissolvente.
Embora com excepções mas de um modo geral,
dissolve tudo bem, ácidos, bases e sais.
Congela a zero graus centesimais
e ferve a 100, quando à pressão normal (...)”
(Trecho do poema Lição sobre água de Antônio Gedeão)
O trecho do poema escrito por Antônio Gedeão34 mostra uma interação explícita entre a arte e
a ciência. Seus versos poéticos trazem fenômenos não só tratados em aulas de Química, mas fenômenos
que estão presentes no cotidiano de todos os alunos. Assim, a poesia, como mostrada por Gedeão,
tenta romper paradigmas de que não há espaço para a literatura com uma relação tão íntima entre arte
e ciência.

34

António Gedeão é o pseudônimo de Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, que além de professor de
Química e Física também se dedicou à poesia e à história da Ciência dentre outras coisas.
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O poema é um gênero que ocupa pouco espaço na sala de aula das escolas de educação básica
e esta ausência pode ser acarretada pela dificuldade do professor trabalhar com este gênero ou mesmo
a falta de propostas que estejam de acordo com o tema que se quer desenvolver em sala.
Embora o gênero poético já seja utilizado como recurso didático (MOREIRA, 2002), são poucos,
os estudos que investigam a utilização deste gênero literário numa perspectiva da Aprendizagem
Significativa no ensino de Química. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o poema “Mundo das
Colisões” escrito com associações de conceitos científicos de química com enfoque na cinética
das colisões e os resultados da utilização didática deste poema em uma turma de ensino médio.

REFERENCIAL TEÓRICO
Assumimos a teoria da Aprendizagem Significativa como referencial teórico, pois esta teoria tem
como eixo central a interação cognitiva entre novos conhecimentos e conhecimentos prévios,
denominados de subsunçores por David Ausubel (AUSUBEL, 1982). Para Ausubel a primeira coisa que
acontece quando o educando recebe uma informação nova é a tentativa da locação desta nova
informação em um dos conglomerados de conhecimento existentes na sua estrutura cognitiva. Assim, a
Aprendizagem Significativa consiste na relação entre uma nova informação e uma informação préexistente no indivíduo, para que possa ser elaborada. Contudo, a ocorrência de uma aprendizagem
significativa em um indivíduo depende dos seus conhecimentos prévios, do significado da nova
informação de forma que haja interação com a sua estrutura cognitiva e da sua intencionalidade de
aprender.
São várias as estratégias que podem levar a uma aprendizagem significativa no ensino de
química, a mais utilizada corresponde à experimentação, que busca fazer uma aproximação de um
domínio familiar para outro que se busca compreender ou aprender. Esse processo se dá por formação
de modelos mentais em base de um raciocínio analógico e as conexões entre os conhecimentos prévios
e o novo conhecimento adquirido pelo aluno, que podem ser promovidos com o uso da
experimentação.
Uma estratégia muito pouco utilizada no ensino de química é o uso de poemas que tratem de
conceitos científicos em suas estrofes. O poema é um gênero que possui uma grande riqueza, ele
possibilita o trabalho com a inflexão, o gesto, o movimento, a imaginação, a fala, a escuta, a escrita, a
recriação da linguagem e a criatividade (PINHEIRO, 2007). Por outro lado, o hábito da leitura é
decadente e o conceito de leitura se restringiu à mera decodificação de palavras, o que inviabiliza a
percepção do fascínio que existe por trás do ato de ler. Em um caminho mais trágico está o hábito da
leitura de poemas. Infelizmente, a escola não cultiva o hábito da leitura de textos poéticos a não ser em
datas comemorativas ou como ferramenta de estudos gramaticais nas aulas de português. E,
conseqüentemente, o aluno não gosta de ler poemas, considera-o incompreensível e sem sentido e essa
realidade não lhe permite ampliar sua formação enquanto leitor crítico e sensível. Toda introdução de
um gênero na escola faz dele, necessariamente, um gênero escolar. Podemos considerar os gêneros
escolares como sendo gêneros secundários, já que são mediados pela escrita e se dão em um meio de
interação social. Os gêneros secundários do discurso como o romance, o teatro, o discurso científico, o
discurso ideológico, etc, aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e
relativamente mais evoluída, principalmente escrita com a artística, a científica e a sociopolítica
(BAKHTIN, 1992). Assim o poema representa um gênero literário que surge em circunstâncias artísticas
de comunicação. Os gêneros devem constituir os ingredientes de base do trabalho escolar, pois sem eles
não há comunicação (DOLZ e SCHNREUWLY, 2004).
No ensino de ciências, a utilização do gênero poema é remota, embora já existam alguns
relatos que tratem este gênero como ferramenta didática (Moreira, 2002; GALVÃO, 2006; SILVA, 2011).
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METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma turma do segundo ano do ensino médio no Colégio de
Aplicação na Universidade Federal de Pernambuco (CAp-UFPE). A turma pertencia ao turno matutino e
continha 30 alunos regularmente matriculados. As aulas de química no referido colégio têm uma carga
horária de 3 aulas semanais.
A intervenção aconteceu em duas etapas:
Na etapa 1, elaboração do poema “Mundo das Colisões”. O referido poema contém 11
estrofes e trata do assunto Teoria das Colisões, que tem como objetivo apresentar tanto o fenômeno
quanto questões históricas dentro do tema Cinética Química.
Mundo das Colisões
(I)

(VII)

Muitas reações acontecem

Quanto maior é a temperatura

Sem você nem perceber

Maior será o número de colisões

Como a fotossíntese nas plantas

Mais moléculas atingem a energia mínima

Que sem o Sol, não iria ocorrer

Aumentando a probabilidade de ocorrência de
reações

(II)
Por que as reações ocorrem?

(VIII)

A espontaneidade, a termodinâmica consegue

Arrhenius em seus estudos viu

explicar

Algo muito interessante e real

Mas quando sobre a rapidez, queremos saber

A velocidade cresce com a temperatura

É preciso na cinética química adentrar

A relação não é linear, mas sim exponencial

(III)

(IX)

A cinética química é uma área

Na equação por ele proposta

Que estuda a velocidade das reações

Observa-se uma relação

Quão lenta ou rápida elas ocorrem

Quanto maior a barreira energética

E os fatores que causam intervenções

Mais lenta é a reação

(IV )

(X)

Svante Arrhenius, químico sueco

Outra coisa importante

Que a teoria ácido-base propôs

Que não se pode esquecer
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Em 1888, apresentou a teoria da colisão

É que a freqüência de colisão

Para explicar a ocorrência de uma reação

Com a temperatura, só tem a crescer

(V)

(XI)

A teoria da colisão é um modelo probabilístico

Sendo assim podemos falar

Que se baseia na cinética dos gases

Com toda a afirmação

Onde para uma reação ocorrer são necessários

A Ea é a energia cinética mínima

Energia mínima e choques eficazes

Para que uma colisão resulte em reação

(VI)
Para que produtos possam ser formados
Os reagentes eficazmente devem colidir
E o complexo ativado só será gerado
Se a energia de ativação os reagentes atingirem

De: Magda R. S. Vieira (1a autora deste trabalho)

Na etapa 2, uma aula expositiva dialogada sobre o tema cinética química foi realizada na turma
para introdução do assunto. Para a complementação da aula, o poema “Mundo das Colisões” foi
apresentado e uma leitura em grupos do referido poema foi realizada, que foi seguida de discussão no
grupo classe. No final do processo, os grupos realizaram uma produção textual que foi coletada para
avaliação e análise da intervenção com o poema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente, vamos analisar o poema “Mundo das Colisões”. O poema retrata em suas
estrofes entre outros aspectos: a contextualização do conteúdo através de reações do cotidiano (estrofe
I); construção do conceito de Cinética Química (estrofes III e IV) e a transposição didática de conteúdo
de nível superior para o ensino médio (estrofes V a XI).
As estrofes III e IV surgem com uma tentativa de construir junto com o aluno o conceito de
cinética química e ao mesmo tempo resgata os conhecimentos prévios dos alunos como a
termodinâmica que explica a espontaneidade das reações, mas não explica a sua velocidade. Para que
haja uma aprendizagem significativa estas interligações do novo assunto (cinética química) e o
conhecimento prévio (termoquímica) são importantes para que possa haver a formação dos
subsunçores.
A estrofe IV aborda fatos cronológicos e o cientista responsável pelo desenvolvimento da
Teoria das Colisões, que no caso foi Svante Arrhenius, o qual na maioria das vezes só é lembrado por
seus trabalhos relativos à teoria ácido-base. As estofes V a XI trazem um conteúdo teórico muito
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importante, o qual muitas vezes só é apresentado no ensino superior tais como a equação de Arrhenius
e a teoria da colisão. Estas novas informações podem levar a uma Aprendizagem Mecânica, que para
Ausubel, é aquela que encontra muito pouca ou nenhuma informação prévia na estrutura cognitiva do
aluno a qual possa se relacionar, sendo então armazenada de maneira arbitrária. Em geral envolve
conceitos com um alto ou total teor de "novidade" para o aprendiz, mas no momento em que é
mecanicamente assimilada, passa a se integrar ou criar novas estruturas cognitivas. Segundo Ausubel a
Aprendizagem Mecânica é necessária e inevitável no caso de conceitos inteiramente novos para o
aprendiz, mas posteriormente ela passará a se transformar em Significativa. Para acelerar esse processo
Ausubel propõe os Organizadores Prévios, âncoras criadas a fim de manipular a Estrutura Cognitiva,
interligando conceitos aparentemente não relacionáveis através da abstração.
A afirmação “A teoria da colisão é um modelo probabilístico” (estrofe V) traz para a sala de
aula um questionamento: “O que é um modelo probabilístico?”. Diante dessa indagação o professor
poderá adentrar na teoria da cinética química em termos atômico-molecular, sem distorções.
Apresentar aos alunos que as reações só acontecem quando as espécies envolvidas se encontram e
colidem através de choques efetivos, ou seja, com geometria favorável e energia mínima.
Com o poema, o aluno poderá compreender, ainda, que existe uma relação direta entre a
temperatura, os choques entre moléculas e a velocidade das reações. Estas articulações são
importantes a serem realizadas, pois deve favorecer a Aprendizagem Significativa na medida em que
propicia uma reorganização da informação e do conhecimento armazenado na estrutura cognitiva do
aluno (NOVAK, 1977).
Tanto as discussões do grupo classe quanto os textos produzidos pelos alunos nos forneceram
subsídios para análise da importância do uso do poema “Mundo das Colisões” numa atividade didática
com o entrelaçamento da ciência e da arte, a favor de uma Aprendizagem Significativa. Apresentamos
então, algumas correspondências estabelecidas pelos alunos entre o poema e questões conceituais de
Cinética Química.

“ O poema é uma alternativa ao modelo de aula convencional, sendo interessante
aprender por algo diferente de apenas aulas expositivas; de modo que experimentos e
outras formas de ensino que fogem do comum são eficazes, pois despertam interesse e
curiosidade (...)”.
“Já se foi o tempo em que estudar era apenas pegar um enorme livro e decorar fórmulas. No mundo de
hoje precisamos de formas alternativas que estimulem o nosso
cérebro, como músicas, filmes, vídeos e até outros meios considerados de um campo
mais artístico, como poemas. (...) No mais, temos a dizer que em ponto de vista estético
o poema não atingiu sua perfeição, entretanto a idéia foi ótima e original, e indicamos
sua continuação.”
Para estes grupos, o poema surge com uma alternativa viável no ensino de química, que busca a
superação dos modelos tradicionalistas de ensino, que centram sua abordagem em torno de conteúdos
descontextualizados. Nessa resposta observa-se claramente a necessidade de que os alunos sentem de
formas inovadoras de ensino, que despertem o interesse e incentive a curiosidade dos mesmos.
“Consideramos importante a relação estabelecida entre a cinética química e a
termodinâmica. Aprendemos na física que o grau de agitação das moléculas aumenta
com a temperatura, se a agitação aumenta, aumenta a probabilidade de choques e a
velocidade de reação é então acelerada, como pode ser observado na estrofe VII (...)”
No depoimento deste grupo percebe-se que novas conexões entre a nova informação e as
informações pré-existentes na estrutura cognitiva puderam ser estabelecidas e esta nova informação
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 258

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
passou a ter significado para este grupo. Estas interligações se sobressaltaram no discurso da maioria
dos alunos no momento da discussão e nas perguntas que surgiram a partir desta discussão com o
grupo classe. Quando os alunos propõem as perguntas, essas constituem problemas para eles, pois
estão no seu nível de entendimento e relacionam-se com seu domínio de experiência, com seu
conhecimento. Isso pode ser um indicativo de que a dificuldade dos problemas está adequada à
compreensão dos alunos, localizando-se em suas zonas de desenvolvimento proximal, que é a distância
entre o que o aluno pode fazer por si só e o limite superior do que pode fazer com a ajuda e orientação
adequada de um professor/mediador ou de colegas mais capacitados. (Vygotsky, 1984).
A objetividade atribuída à linguagem do poema, apesar do mesmo utilizar uma linguagem
literária em versos e que culmina com certa musicalidade, permite o trabalho de conteúdos referentes
ao ensino tanto da Química como da Física, o que leva o aluno à compreensão e articulação de temas
mais subjetivos da química, como é o caso da Teoria da Colisão por meio de uma abordagem mais
sintética, porém não menos rica em informações. A utilização do gênero poético em sala de aula deu
novos significados ao que os alunos já sabiam e propiciou ao aluno a disposição para aprender, que é
uma das condições para Aprendizagem Significativa, que conforme Moreira (2005):
(…) As condições para a aprendizagem significativa são a potencialidade significativa dos materiais
educativos (i.e., devem ter significado lógico e o aprendiz deve ter subsunçores especificamente
relevantes) e a pré-disposição do sujeito para aprender (i.e., intencionalidade de transformar em
psicológico o significado lógico dos materiais educativos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O gênero poético é uma representação pouco utilizada nas salas de aula e ocupa um espaço
exíguo nas atividades de leitura e mais reduzido ainda nas atividades de escrita. Mesmo que essa seja a
realidade dominante na escola, propostas com a utilização de gêneros poéticos como ferramenta
didática têm despertado interesse no meio educacional. O poema “Mundo das Colisões” apresentado
neste trabalho foi escrito com a intenção de trazer para uma linguagem poética o tema Cinética
Química. Além da beleza da linguagem poética, da interligação da ciência e arte queremos contribuir
para um ensino de Química propondo a utilização do poema como ferramenta para o desenvolvimento
de uma Aprendizagem Significativa, implicando novos lugares para o professor e para os alunos em
novos papéis.
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RESUMO
Este relato de experiência nasceu da iniciativa de promovermos uma melhora nos aspectos em que a
coordenadora, junto com a educadora de um 1º ano, classe de alfabetização, sentia que as crianças
apresentavam certa dificuldade ou desinteresse na aprendizagem.
Diante disso, sob um viés analítico, percebemos que seria muito importante a utilização de estratégias
de ensino para estimular as crianças no aprendizado da língua materna, levando em consideração que
as crianças poderiam participar com mais entusiasmo de atividades que envolvessem as práticas de
leitura e de escrita. De modo que a aprendizagem fosse significativa nesses aspectos, assim, dentro do
enfoque teórico de Ausubel, percebemos a importância de ensinar as crianças a partir de seus conceitos
prévios, criando uma ponte de diálogo com o saber trazido pelos educandos com o que irão construir na
escola.
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Alfabetização. Letramento. Aprendizagem significativa.

ABSTRACT
This experience report was born of the initiative we promote an improvement in the ways in which the
coordinator, along with the educator for the 1st year, literacy class, felt that the children had some
difficulty
or
disinterest
in
learning.
Thus, under an analytical bias, we realized it would be very important to use teaching strategies for
engaging children in learning the language, taking into account that children could participate more
enthusiastically in activities that involve practices, especially reading and writing. So that learning was
significant in these respects, therefore, within the theoretical approach of Ausubel, realize the
importance of teaching children from their previous concepts, creating a bridge of dialogue with the
knowledge brought by the students who will build on school.
Keywords: Reading. Writing. Literacy. Literacy. Meaningful learning.

INTRODUÇÃO
Saber ler tornou-se, pois, condição indispensável para garantir o acesso às aprendizagens em
qualquer que seja a aérea de conhecimento e, mais ainda, à própria experiência de vida dos seres
humanos, uma vez que a leitura apresenta características indispensáveis na sociedade emergente.
Embora a questão sobre leitura esteja em diversos níveis da educação, este trabalho busca
incentivar a apreciação nesses momentos de leitura e também de escrita, pois, há de se reiterar aqui a
significância de escrever.
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De Acordo com Silva (2002) a leitura está intimamente relacionada com o sucesso acadêmico do
ser que aprende, e, contrariamente, à evasão escolar. Um pouco adiante, o autor conclui que escrever e
ler são atos complementares: um não pode existir sem o outro.
Sendo assim, não é possível separar as práticas de leitura e da escrita, não deve existir uma
dicotomia entre essas habilidades, e nem deve ocorrer uma separação entre alfabetização (aprender a
ler e a escrever) em seu sentido mais primário e letramento (as práticas sociais de ler e escrever).
É proposto aqui uma harmonia entre essas duas práticas, enaltecendo a importância de alfabetizar
letrando, para o pleno desenvolvimento das crianças como seres construtores dos conhecimentos,
capazes de exercer suas funções discursivas em qualquer circunstância social.
Diante do exposto, incorporamos a aprendizagem significativa com as práticas de leitura e de
escrita, uma vez que os saberes prévios dos aprendizes servirão para nortear a prática docente, isto é, a
partir do dinamismo estabelecido nas relações em sala de aula as crianças podem modificar suas
estruturas cognitivas e adquirir novos conhecimentos.
Para isso, torna-se imprescindível que sejam criadas diferentes oportunidades para levar os alunos
a descobrirem prazer na leitura e escrita, essa tarefa não é fácil, mas se o professor entender que ler e
escrever não devem ser considerados práticas moldadas por atividades reguladoras despertará no aluno
a vontade de buscar o conhecimento e de crescer humano e intelectualmente.
Ainda assim, não é necessário apenas que o professor mude sua postura e se disponha a ministrar
aulas sem mecanicidade, a predisposição dos alunos é fundamental no processo de ensino e
aprendizagem, por outro lado, mesmo que os educandos estejam muito entusiasmados ao incorporar
um novo conteúdo, faz-se necessário que o material mediador desse processo seja potencialmente
significativo.
Têm-se então, uma teia de relações que permeiam a sala de aula e para que a aprendizagem seja,
de fato, significativa, essa precisa ficar clara tanto para o aprendiz ao compreender seus retrocessos e
avanços como para o professor, que é o mediador nesse contexto.

MARCO TEÓRICO
Entendemos a construção do conhecimento como resultado de experiências que se sobrepõem
àquilo que se é e já se sabe. Essa idéia reforça nossa compreensão de que a prática de escrever também
pode estar relacionada aos momentos de leitura.
Quando destacamos a importância da leitura na formação de alunos críticos, não se entende a
situação de apenas decodificar palavras e frases para depois repetir como um processo ensaiado, mas,
compreender aquilo que se lê, identificando seu sentido e expondo opiniões acerca do conteúdo lido.
Da mesma forma, escrever não se configura como um comportamento mecânico, mas uma atividade de
pensar sobre aquilo que se escreve, procurando alternativas de realizar uma ligação com as vivências
cotidianas, fugindo do ba-be-bi-bo-bu.
Dentro da teoria da aprendizagem significativa, proposta por Ausubel (1980), a educação é
embasada por um modelo holístico que leva em conta todas as necessidades e peculiaridades dos
educandos, assim quando se tem verdadeiramente o saber, há também a reconstrução do mesmo, o
que possibilita uma tomada de realidade e ações para intervir no meio.
No contexto de alfabetização, procuramos identificar os conhecimentos prévios, e a partir disso,
promover um ensino e aprendizagem que não estivesse pronto e acabado, mas de indicar caminhos que
ajudem os alfabetizandos a tomar suas próprias decisões, sendo também responsabilizados pelo
aprendizado construído.
Quando nos referimos aos conhecimentos prévios dos alunos, dentro da teoria Ausubeliana,
partimos dos subsunçores uma pequena estrutura cognitiva que pode servir como uma ponte de ligação
entre o conhecimento velho e o novo, por meio de reorganizações mentais desenvolvidas pelos
educandos ao longo do aprendizado. Moreira (1999).
Nessa linha, o nosso primeiro passo foi partir de um contexto emocional e que fizesse parte da
realidade dos estudantes e então, como a turma apresentava certas dificuldades até em reconhecer as
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letras, apresentamos o alfabeto com a turma da Mônica em desenho animado, perguntando depois o
que elas haviam aprendido com a apresentação do vídeo.
Isto é, instigamos as crianças a entenderem mais minuciosamente aquilo que elas estavam
aprendendo, perguntamos se elas já conheciam essas letras, quais elas conheciam, e o que aquele
conjunto de letras representava para elas. Esse foi o momento de perceber com mais detalhes o
conteúdo estudado.
Para compreender, as crianças precisavam utilizar o conhecimento em diversos contextos, nesse
sentido, trabalhamos com o alfabeto móvel, pedindo que elas indicassem as letras que nós escolhemos
e levamos rótulos de embalagens, jornais e revistas, bem como passeamos pela escola, para que as
crianças pudessem identificar, em várias situações, as letras que nós estávamos ensinando.
A definição de um conceito, agora se torna mais fácil, pois depois de perceber as letras em
diversas maneiras o aprendiz é capaz de precisar com segurança o saber que está sendo construído.
Como nós trabalhos com a alfabetização, numa perspectiva de letramento, a utilização de
diversos materias textuais é imprescindível nesse processo, pois quanto mais os educandos percebem a
aplicação e a utilização das letras, mais bem sucedida pode ser a construção do conhecimento, tendo
mais significado e sentido.
A argumentação acontece quando o alfabetizando começa a relacionar diversos conceitos, para
isso, desejamos que as crianças não ficassem presas às unidades gráficas, mas compreendessem como
elas vão se unindo para formar frases, depois parágrafos, textos e assim sucessivamente. Ou seja, o
nosso objetivo é mostrar que o alfabeto é o princípio de um estudo maior que compreende a nossa
língua materna.
Pois, de acordo com a aprendizagem significativa, proposta por Ausubel, o nosso cérebro é
organizado hierarquicamente, desse modo, avançávamos gradativamente à medida que os níveis de
dificuldades evoluíam. Moreira (1999).
Utilizamos para esse fim, atividades como o texto coletivo, mostrando as crianças que o texto é
uma composição de ideias e que todas as sugestões das crianças se concretizavam por meio das
palavras, realizamos tentativas de escrita, de modo que elas pudessem escrever livremente,
raciocinando sobre a escrita e o agrupamento das palavras. Por outro lado, trabalhamos com leitura e
interpretação de texto, já que optamos pela não dicotomia entre leitura e escrita, alfabetização e
letramento.
Na fase final, temos o discutir e o transformar, sendo assim, para que a aprendizagem fosse
edificada, propomos a elaboração de um livro alfabético. Como foi citado anteriormente, as crianças
tinhas certas dificuldades em reconhecer algumas letras do alfabeto, por isso, iniciamos nosso trabalho
apenas com o alfabeto, entretanto, percebemos que só a alfabetização pura e mecânica não seria
significativa em um contexto de 1º ano, e entendendo que a alfabetização e o letramento se
complementam no sentido de trazer mais benefícios ao alunado, é interessante também optar por
atividades pedagógicas com o propósito de letrar.
Portanto, alternamos o nosso trabalho em atividades de alfabetização e letramento tentando
mostrar a indissociabilidade desses conceitos.
A discussão é iniciada com a apresentação da proposta do livro, e as crianças foram instigadas a
argumentar sobre o que aprenderam e como gostariam de mostrar seus conhecimentos, então ficou
decidido que cada uma ganharia uma letra do alfabeto e poderia elaborar qualquer desenho que
lembrasse a letra, podendo utilizar diversos materiais.
Finalmente, chegamos à última etapa que é o transformar, intervir na realidade, quando o saber
adquirido passa a adquirir um novo sentido no contexto.
A nossa maior intervenção foi de mostrar as educadoras em especial a que nos acompanhou
que é possível aprender de uma maneira divertida, que as crianças podem aprender muito mais se o
alfabeto for apresentado de uma maneira mais criativa, do que tendo que repeti-lo todos os dias, que é
possível ensinar sem tanta rigidez e aprender com um maior entusiasmo.
Em outro âmbito, os educandos se sentiram felizes e realizados com seu trabalho, cada um viu e
apreciou o trabalho do outro, percebendo a ligação entre as letras e os desenhos e com a mesma alegria
que construíram o livro apresentaram aos demais alunos da escola e aos seus pais, pois se sabe da
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importância de estreitar os laços família e escola, sem esquecer que prestigiar a construção do
conhecimento infantil é fundamental para que se desenvolva um comportamento de sujeito histórico
em busca do constante aprendizado.

METODOLOGIA
O relato de experiência surgiu nas aulas de estágio curricular e o nosso principal objetivo foi
propiciar a aprendizagem de leitura e escrita de maneira agradável e significativa aos alunos de uma
classe de alfabetização, 1º ano, visto que as dificuldades e o desestimulo em aprender a ler e a escrever
era muito presente.
A escola em que desenvolvemos o trabalho pertence à rede municipal de ensino e está situada
no município de Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. A duração foi de aproximadamente 10
dias, incluindo visita, observação e conversas com os responsáveis pela instituição e pela turma que
pretendíamos fazer a intervenção. Os nossos objetivos foram: Mostrar a diferença entre cada letra do
alfabeto e o seu som; Criar um livro em arte usando as letras do alfabeto; Possibilitar momentos de
apreciação a escrita; Despertar o interesse pela leitura.
As aulas foram iniciadas com as boas vindas, apresentação e explicação sobre o que seria
desenvolvido. Para a apresentação foi levado uma bola para que de acordo que a bola fosse jogada o
educando que a recebesse se apresentasse e passasse a bola para outro educando. Em seguida,
mostramos uma apresentação em DVD, com o abecedário da turma da Mônica, para que as crianças
ficassem mais motivadas a conhecer as letras do alfabeto. Dando continuidade, nós fizemos uma
apresentação em fantoche, perguntando as crianças o que elas acharam do vídeo, o que conseguiram
aprender, quais as letras que elas sabiam, enfim uma forma mais divertida para interagir e perceber a
compreensão obtida.
O dia foi finalizado com a brincadeira a partir do alfabeto móvel, dessa forma, além de as
crianças terem manuseado materias potencialmente criativos, desenvolveram a consciência de letra
como unidade gráfica, para tanto, ditamos algumas letras para que elas procurassem e nos mostrassem,
firmando ainda mais a aprendizagem alfabética.
No segundo dia, realizamos uma pesquisa na escola dos textos que circulavam nesse meio e
levamos jornais, revistas, quadrinhos, bulas de remédio, rótulos de embalagem, tudo isso para que elas
compreendessem que a diversidade textual estava presente no seu cotidiano e que a leitura e escrita
fazem parte de práticas sociais situadas, nesse sentido, fizemos também uma análise acerca do material
que entrou em contato com os educandos, ou seja, as crianças tentaram identificar o que estava escrito
a partir do seu conhecimento de mundo.
Identificaram uma embalagem que já conheciam, perceberam qual a informação que o jornal
queria passar, verificaram o que um cartaz queria informar, sempre refletindo sobre a linguagem
veiculada.
Por fim, elaboramos junto com as crianças um texto coletivo, com essa atividade as crianças
puderam criar uma história e nós fomos as escribas para organizar as ideias apresentadas, mostrando
como a fala se transforma em escrita. Deixando claro, que a participação das crianças foi ativa e em
conjunto com nós profissionais, desenvolveram o raciocínio sobre o funcionamento do texto.
No terceiro dia, as atividades privilegiaram a compreensão dos textos, assim foi realizada uma
leitura oral para os educandos e eles fizeram uma reflexão do que entenderam e depois reproduziram a
história a partir dos desenhos recontando para os demais como foi sua impressão da história
apresentada.
A próxima atividade se referiu às tentativas de escrita, isto é, as crianças ouviram músicas de
cantigas de roda e tentaram escrever o que ouviram, e então foram apresentados os textos originais
com as cantigas e elas puderam comparar o que escreveram com a escrita correta, ao mesmo tempo em
que pedimos para que elas localizassem algumas palavras.
No quarto dia teve a confecção do livro alfabético, em cada página do livro estava contida uma
letra do alfabeto, em seguida, cada aluno junto com nós professoras criaram sua obra artística, de
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acordo com a letra que lhe foi dada, o educando deveria fazer um desenho que representasse aquela
letra e quando terminasse seu desenho assinaria sua obra de arte.
Foram levados para a confecção do livro vários matérias como, tinta, lápis de pintar e de cera,
gliter, ponta de lápis, pó de serra, entre outros materiais que foram escolhidos pelos alunos para a
produção do seu trabalho artístico.
O encerramento das aulas foi apresentado para pais, professores, funcionários e alunos da
escola. De modo a disseminar tudo o que foi aprendido e aproveitando para valorizar a produção dos
nossos alunos.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
As atividades propostas ajudaram os educandos a adquirirem uma nova visão acerca da leitura e
da escrita, o que nós propusemos foi uma aprendizagem significativa e próxima da realidade dos
educandos. Sentimos que a participação dos alunos foi efetiva eles sentiam prazer naquilo que estavam
fazendo e a interação foi um sucesso, visto que priorizamos uma aprendizagem coletiva e dinâmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final dessa experiência, pudemos observar alguns fatos relevantes. De início, gostaríamos de
destacar que o aprendizado significativo de leitura e escrita perpassam por caminhos transitórios, que
exigem a reflexão discente e a motivação para compreender o sistema escrito.
Dessa forma, é fundamental que a metodologia adotada ofereça possibilidades de deixar o
aluno aprender, sem forçá-lo e escrever várias vezes uma mesma palavra para que ele entenda algo ou
utilizando a leitura simplesmente para avaliar se está lendo direito. É preciso que os professores
encontrem prazer naquilo que estão fazendo e que esse prazer se estenda a seus alunos, a tarefa de
alfabetizar letrando não é nada fácil, mas com empenho e dedicação de todos com certeza essa se torna
uma tarefa possível.
A busca por um processo em que se alfabetize letrando indica uma mudança de paradigma, ao
mesmo tempo em que se reflitam novas práticas pedagógicas. Para isso, é preciso criar situações de
formação continuada, em que amparados por referenciais teóricos contemporâneos os alfabetizadores
possam refletir acerca da teoria que fundamenta a prática e atuar em sala de aula com segurança e
conhecimento da realidade de vida dos educandos.
É preciso planejar um processo de ensino e aprendizagem contextualizado, dentro da
abordagem significativa e que atenda as necessidades dos educandos, com muito espaço para a
interação social, dando oportunidades para que se aprenda incorporando essa sabedoria a sua vida,
dentro de um ambiente explorador e multifacetado nas habilidades de leitura e escrita.
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RESUMO
Esse relato de experiência foi realizado durante as aulas de língua portuguesa, numa escola da rede
estadual, no município de Garanhuns, com uma turma de 5º ano, e como o foco maior do nosso ensino
é trabalhar com a aprendizagem significativa, procuramos aliar esse tipo de conhecimento com uma
data comemorativa muito importante para a cultura e identidade do nosso país, o dia da consciência
negra, partindo de um contexto social importante que possibilita além de um saber avançado sobre o
tema trabalhar o português e as regras gramaticais próximos a realidade cultural brasileira.
Palavras-chave: Produção de texto. Interpretação. Consciência negra. Aprendizagem significativa.

ABSTRACT
This experience report took place during the Portuguese language classes at a state school in the town
of Garanhuns, with a class of fifth grade, and as the major focus of our teaching is working with
meaningful learning, we combine this type knowledge with a very important commemorative day for
culture and identity of our country, the days of black consciousness, from a social context that allows
important addition to an advanced knowledge on the subject to work close to the Portuguese Brazilian
cultural reality.
Keywords: Production of text. Interpretation. Black consciousness. Meaningful learning.

INTRODUÇÃO
Sabe-se que a aprendizagem significativa provoca uma ruptura com os paradigmas tradicionais
do passado, provocando uma nova concepção de ensino e aprendizagem que parte do conhecimento
prévio dos alunos para facilitar a construção do conhecimento.
Diante disso, o educador tem uma nova postura em sala de aula, ele não é mais o detentor do
saber, incumbido apenas de passar o conteúdo para que o estudante possa recebê-lo passivamente. A
proposta da aprendizagem significativa ganha sentido quando existe uma relação de respeito mútuo e
construção do conhecimento coletiva, ou seja, quando todos se unem para aprender e ensinar, sem
delimitações hierárquicas ou práticas engessadas a moldes inflexíveis.
Compreendendo esse aspecto e partindo do princípio que a linguagem é fundamental na
aprendizagem significativa, a nossa proposição é tornar as aulas de Língua portuguesa mais relevantes e
satisfatórias aos educandos, para isso é necessário perpassar por três conceitos relacionados à
aprendizagem significativa e a linguagem são eles: predisposição, significado, interação e conhecimento.
Moreira (2003).
A questão da linguagem se faz presente não só na disciplina de Português, mas em todas as
matérias torna-se um pano de fundo essencial. Todavia, ao lidar especificamente com essa disciplina,
percebemos a importância desse estudo para que a aprendizagem adquira uma significância mais eficaz.
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Quando nos referimos ao estudo de Língua portuguesa, não estamos falando em estudar a
gramática exigindo que o aluno fale corretamente e escreva centenas de vezes uma mesma palavra para
não esquecer a grafia correta, pois ao nos basearmos na aprendizagem significativa, precisaríamos antes
de qualquer coisa que o aprendiz tivesse predisposição para aprender e para conseguir isso é necessário
propor algo novo e que desafie o aluno.
A partir disso, o aprendizado ganharia um significado, faria sentido, ajudando a entender o
porquê dessa atividade, ou o porquê desse estudo, compreendendo a importância de determinados
conceitos para sua vida.
Mais adiante, temos a interação e o conhecimento, ora se a Língua portuguesa é viva e
dinâmica, oferecendo espaços para a comunicação e interação social, por que ensiná-la tão rigidamente,
com cópias, extensivos e maçantes exercícios gramaticais? Por que não trabalhar esse estudo de
gramática real, aplicando-o ao contexto dos estudantes, sem isolar as normas gramaticais de textos e
gêneros textuais? Visto que, estudar gramática abre possibilidades para a própria expressão e não deve
ser de forma alguma, um momento de suplício.

MARCO TEÓRICO
Dentro da teoria de Ausubel (1980), o primeiro passo para que a aprendizagem seja significativa
é a predisposição do educando para aprender e a partir disso, o professor pode então utilizar os
subsunçores, que é tudo aquilo que o aprendiz já sabe, realizando um ponte de ligação entre os
conhecimentos prévios e o saber posteriormente construído.
Com isso, a nossa tarefa não era fácil, pois as aulas eram realizadas aos sábados, então era
necessário que a motivação dos estudantes fosse muito grande para se disponibilizarem a assistir aulas
e ainda mais se tratando de um reforço. Nós deveríamos, diante disso, vir com uma proposta inovadora,
diferente de tudo que eles estavam acostumados.
Nessa perspectiva, principiamos dando ênfase a dimensão afetiva no processo de ensino e
aprendizagem, visto que, antes de qualquer coisa, o discente precisaria se sentir atraído a assistir as
aulas e, consequentemente, poderíamos ajudá-los no processo de construção cognitiva.
Desse modo, realizamos uma parceria entre família e escola apresentando a importância de
frequentar as aulas, apontando como isso poderia ajudar no êxito escolar dos que se comprometessem.
Feito o convite, começamos as aulas mostrando que é possível entender gramática de um jeito
diferente e com uma aplicação significativa, sugerimos então que cada um fizesse um livro e os
educandos sugeriram o tema. Mostramos a importância de conhecer as regras gramaticais, para
escrever corretamente e entender bem o funcionamento da nossa língua, indicando que a gramática é a
parte viva do estudo de português e que sua utilização pode ter um viés mais significativo e dinâmico
durante as aulas.
De acordo com Ausubel (1980), a linguagem é a grande facilitadora na aquisição da
aprendizagem significativa e percebendo que é fundamental o papel do estudante nesse processo,
propusemos que eles participassem ativamente de todas as atividades, assim, também seriam
responsabilizados pelo saber construído, utilizando a linguagem e a interação na relação professoraluno, aluno-aluno.
Por meio desse novo paradigma, ocorrem mudanças significativas nas atuações desenvolvidas
pelos sujeitos da educação, mas para que, de fato, a aprendizagem não seja mecânica, precisa-se
trabalhar com materiais potencialmente criativos relacionados intimamente a estrutura cognitiva do
educando.
Dentro dessas circunstâncias, o material escolhido foi o próprio livro desenvolvido, que
evidencia tanto o empenho individual na sua elaboração como a conseguinte disseminação desse
material, em um contexto de aprendizagem significativa e compartilhada.
Portanto, aprendizagem significativa não acontece sozinha, de maneira espontânea, é
necessário que educadores e educandos se disponham a percorrer esse caminho juntos, com espaço
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para discussão, argumentação e transformação da realidade social, atuando como sujeitos históricos e
comprometidos com uma ação engajadora de educação como responsabilidade social.

METODOLOGIA
Essa experiência foi realizada, numa escola no município de Garanhuns, por meio de um projeto
do governo do Estado de Pernambuco, chamado Aprender Mais. Esse projeto tinha como principal
objetivo, oferecer um reforço aos alunos nas disciplinas de Português e Matemática, a turma em que
desenvolvemos nosso trabalho, foi um 4º ano, as aulas eram aos sábados e tinha uma duração em
média de 2 horas para o estudo de Língua portuguesa. Os objetivos propostos foram: Apresentar uma
nova abordagem no estudo gramatical; Desenvolver o interesse em Língua Portuguesa; Elaborar um
livro com aplicações gramaticais práticas; Trabalhar com gêneros textuais diversos.
No primeiro encontro, aconteceu a apresentação e começamos a discutir como seria a nossa
proposta de ensino. Os educandos sabiam que as aulas seriam um reforço e o grande objetivo do
projeto era prepará-los para a prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Dessa forma,
discutimos a temática em que seriam desenvolvidas as aulas, e boa parte dos aprendizes indicaram que
gostariam de escrever um livro sobre a cultura afrodescendente desde a época da escravidão até os dias
atuais.
Após isso, a cada encontro era levado para a sala de aula livros que contavam um pouco a
história dos afrodescendentes, suas lutas, suas vitórias, enfim, uma maneira de deixar as crianças
conhecedoras do tema em questão e ávidas por conhecerem mais, uma vez que era sempre
apresentado um gênero textual diferente como uma entrevista num jornal, uma história de um livro
didático, uma poesia Castro Alves35, ou seja, trabalhava-se com a diversidade textual.
O passo seguinte a apresentação desse material a turma, era colocar a “mão na massa”, agora
as crianças fariam suas próprias pesquisas e a partir disso, seria desenvolvido os livros. A elaboração do
livro era individual, mas claro que o ambiente não tinha um clima de competitividade, assim cada qual
realizaria seu trabalho, mas um sempre poderia ajudar o outro e também pedir ajuda, estávamos unidos
a favor de um conhecimento compartilhado.
A culminância foi então, a elaboração final do livro e a apresentação de cada um, em que seria
relatado o que aprenderam acerca da temática, como incorporaram os estudos gramaticais na produção
do texto, suas dificuldades, e os benefícios que obtiveram durante as atividades.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A nossa proposta foi planejada com cuidado, todas as etapas foram selecionadas
minuciosamente, dentro da abordagem da aprendizagem significativa, e sendo assim é possível afirmar
que a o desempenho dos educando foi muito satisfatório, o aprender foi um momento de prazer
consolidado pela participação atuante dos envolvidos, dentro de uma prática que enfatiza a utilização
de vários gêneros textuais e atividades motivadoras.
Com isso, serão mostradas a seguir algumas imagens que retratam a produção textual
desenvolvida pelos estudantes e como eles refletiram sobre a questão dos afrodescendentes no Brasil.

35

Castro Alves é também conhecido como “o poeta dos escravos” defendia a abolição da escravatura e em suas
obras relatava os maus tratos sofridos pelos escravos no Brasil.
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Aqui uma aluna relata que “o negro sofre muitos preconceitos até nos dias atuais e lutam para
viver com dignidade”.
Adiante ela fez um recorte e colocou a seguinte legenda: “Negra colhendo frutos para seus
senhores”. As crianças sabem que hoje em dia o termo negro (a), não é correto e sim afrodescendente,
contudo na época da escravidão a denominação não era essa e como eles realizaram muitas pesquisas
bibliográficas antes de começarem a escrever, os nomes “negro” e “negra” estavam mais em evidência,
o que ficou refletido em suas produções.

Nesse desenho, um aluno quis retratar os castigos realizados no tronco.

Nessa imagem, um aluno está demonstrando que é contra o preconceito.
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Aqui um aluno desenhou a imagem de Zumbi e adiante contou um pouco da história desse
heroi:

Ele escreve: “Você conhece Zumbi? Zumbi, o grande guerreiro liderança dos Palmares
comandante derradeiro defensor da liberdade heroi negro brasileiro”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo que foi apresentado, o estudo de Língua portuguesa, torna-se ainda mais eficaz e rico
quando nos embasamos teoricamente na aprendizagem significativa, onde a linguagem está
intrinsecamente relacionada a ambas.
Dessa forma, pautamos um trabalho que busca estudos gramaticais que fujam da repetição e de
exercícios mecânicos, compreendendo que o aprendiz não é “um papel em branco” em que o professor
deposita as informações “colorindo-o a seu bel-prazer”.
O aluno possui uma bagagem cognitiva interessante e é isso que impulsiona a prática
pedagógica competente, instigar o aluno a buscar seu conhecimento, ajudando-o a superar as
dificuldades que porventura surgirem ao longo desse processo educativo.
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RESUMO
Este trabalho constitui-se de um relato de experiência, na tentativa de aplicar a teoria da aprendizagem
significativa de Ausubel, utilizando o software Modellus em conjunto com a aplicação de mapas
conceituais. Foi trabalhado o conteúdo relacionado ao estudo do movimento dos projéteis, aplicado em
uma turma do 1º ano do ensino médio, seguindo as orientações do PCN+ para o ensino de Física.
Percebeu-se que a abordagem utilizada no processo ensino-aprendizagem na apresentação do
conteúdo possibilitou uma participação mais ativa dos alunos e foi visível o interesse e a curiosidade dos
mesmos no manuseio do computador para explorar os conceitos vistos em sala de aula.
Palavras-chave: Física, Modellus, Mapas Conceituais, Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT
This work consists of an experience report, in attempt to apply the theory of meaningful learning of
Ausubel, using the software Modellus in conjunction with the application of concept maps. The content
related to the study of the motion of projectiles was worked, applied to a class of the 1st year of high
school, following the guidelines of the PCN+ to the teaching of physics. It was realized that the approach
used in the teaching-learning process of the content presentation provided a more active involvement
of students and the interest and curiosity of them was visible in the use of the computer to explore the
concepts seen in class.
Keywords: Physics, Modellus, Concept Maps, Meaningful Learning.

INTRODUÇÃO
A Física no ensino médio é considerada, pela maioria dos alunos, como uma das disciplinas
mais dificeis. Essa dificuldade por parte dos alunos tem como origem diversos motivos, tais como: a não
percepção dos conceitos fisicos no cotidiano, a valorização em demasia de expressões matemáticas em
relação aos conceitos físicos, etc. Além disso, tem-se que a aplicação de ferramentas educacionais para
facilitar o processo de ensino e aprendizagem é pouca explorada.
Apesar dos avanços tecnológicos que permeiam o cotidiano da sociedade, pouco disso é
aproveitado e discutido em sala de aula. Por isso são necessários estudos das tecnologias aplicadas ao
ensino, em especial ao ensino de Física, para fazer com que o seu ensino se torne mais atraente e que
estimule a curiosidade dos alunos sobre os conteúdos de Física, possibilitando uma aprendizagem mais
significativa e tornando o trabalho do professor mais eficiente.
Com o advento dos laboratórios de informática em boa parte das escolas públicas, é possível o
planejamento de aulas utilizando o computador como uma ferramenta educacional, em conjunto com
um software adequado para os objetivos que se desejam alcançar.
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Nosso objetivo foi utilizar o uso do software Modellus em conjunto com a aplicação de mapas
conceituais para apresentação e estudo dos movimentos de projéteis, numa intervenção didática, na
tentativa de propiciar uma aprendizagem significativa, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos,
até a assimilação dos novos conhecimentos.

MARCO TEÓRICO
A aprendizagem significativa é um conceito enfatizado por David Ausubel desde a década de
1960.
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, neste 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. A aprendizagem significativa ocorre,
quando a nova informação ancora-se em subsunçores relevantes preexistentes
na estrutura cognitiva de quem aprende. (MOREIRA e MASINI, 2006, p. 17).
O subsunçor pode ser entendido como os conhecimentos prévios existentes na estrutura
cognitiva do aprendente. “O ‘subsunçor’ é 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.” (MOREIRA e MASINI, 2009, p.8).
Quando a nova informação consegue ser assimilada na estrutura cognitiva do aprendente,
ancorando-se nos subsunçores, de tal forma que os tornam mais abrangentes, pode-se afirmar que a
aprendizagem foi significativa.
Para que seja efetivamente realizada a aprendizagem significativa, faz-se necessária que
algumas condições ocorram, “uma delas é que o material seja potencialmente significativo. A outra é
que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar, de maneira substantiva e não-arbitrária, o
novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva.” (MOREIRA e MASINI, 2009, p.1213).
Seguindo o conceito da teoria da aprendizagem de Ausubel, foram realizados diversos estudos,
sendo que uma das pesquisas mais produtiva e divulgada nos meios acadêmicos foi a produzida por
Joseph Novak e seus colaboradores, que conseguiu idealizar uma estratégia de aplicação da teoria da
aprendizagem significativa.
A ferramenta educacional, idealizada por Joseph Novak e colaboradores, é a construção de
mapas conceituais, que é uma forma de verificar os significados dos materiais aplicados em sala de aula,
colocando no papel, de maneira simplificada, as conexões existentes entre os conceitos estudados. “Um
mapa conceitual é um recurso esquemático que serve para representar um conjunto de significados
conceituais incluídos numa estrutura de proposições.” (NOVAK 1984, p. 31).
A utilização dos mapas conceituais, nos processos de ensino e aprendizagem de conteúdos de
Física, possibilitam uma visualização hierárquica dos conceitos e suas conexões, pois os conteúdos de
Física possuem conceitos mais inclusivos, que podem ser utilizados como subsunçores para
aprendizagem dos novos conhecimentos.
Juntamente com o princípio ausubeliano da aprendizagem significativa e com os mapas
conceituais de Novak, podemos utilizar softwares educacionais que possibilitem animações interativas.
A utilização de mapas conceituais com animações interativas funciona como suporte para o aprendizado
autônomo (TAVARES, 2005).
Dentre os vários softwares educativos, foi utilizado o software Modellus, desenvolvido por
Vitor Duarte Teodoro com a colaboração de João Paulo Duque Vieira e Felipe Clérigo na Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa em Portugal (TEODORO, 2002).
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O software Modellus, é um ambiente computacional que permite a simulação de fenômenos
físicos, possibilitando que os professores e os alunos criem e explorem os modelos, podendo observar
de forma dinâmica o fenômeno, alterando os parâmetros e as condições iniciais.
Modellus, como outras ferramentas computacionais, permite ao utilizador
fazer e refazer representações, explorando-as sobre as mais diversas
perspectivas. Deste modo, facilita a familiarização com essas representações,
criando de certo modo uma intimidade entre aprendiz e representação,
intimidade essa que muito dificilmente resulta da simples observação ocasional
de equações e representações feitas pelo professor ou apresentadas nos livros.
(TEODORO, 2002, p. 21).
O Modellus permite trabalhar à linguagem própria da Física, fazendo uso de conceitos e
terminologia bem definidos, além de suas formas de expressão, envolvendo, tabelas, gráficos ou
relações matemáticas, assim como está preconizado nas Orientações educacionais complementares aos
Parâmetros Curriculares da Física (MEC, 2002).

METODOLOGIA
A intervenção didática com duração de 6 (seis) horas-aula, ou seja, 5 (cinco) horas, foi
realizada em uma turma do 1º ano do ensino médio noturno, de uma escola da rede estadual da
Paraíba, no município de João Pessoa. Durante a apresentação do conteúdo relacionado ao estudo dos
movimentos, foi trabalhado um texto retirado do livro didático de Física, sobre algumas situações
práticas que se observa o movimento de projéteis, para ser lido em sala de aula e foi solicitada a
construção de um mapa conceitual que explicasse o texto, apresentando os principais conceitos. O
tempo gasto nessa apresentação foi de 1 hora-aula, ou 50 minutos.
Após esse trabalho, foi apresentado e explanado um mapa conceitual sobre o lançamento
oblíquo conforme a Figura 1. Para isso foi usado um tempo de 1 hora-aula ou 50 minutos.

Figura 1. Mapa conceitual do Lançamento Oblíquo (SILVA, 2006, p.33)
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Após o estudo do mapa conceitual em sala de aula, foi apresentado o software Modellus, a
versão utilizada foi a 4.01, que pode ser encontrada no endereço eletrônico
http://modellus.fct.unl.pt/course/view.php?id=37, o download e sua utilização são de livre acesso.
As simulações foram realizadas no laboratório de informática, com o tempo total de 4 (quatro)
horas-aula. Nesta etapa os alunos tiveram a oportunidade de visualizar o comportamento dinâmico dos
movimentos, interagindo com o modelo, modificando os valores iniciais da velocidade, da aceleração
gravitacional e do ângulo de lançamento.
Nas simulações perceberam (conforme a ilustrado na Figura 2) que: em cada instante, a
velocidade vetorial v é tangente à trajetória; em qualquer instante, a componente horizontal da
velocidade (vx) é constante; a componente vertical da velocidade (vy) decresce na subida, torna-se zero
no ponto mais alto da trajetória, passando então a crescer negativamente; as coordenadas do projétil,
em qualquer instante, correspondem exatamente à abscissa da projeção horizontal do projétil e à
ordenada da projeção vertical do mesmo. Perceberam que de fato, o movimento do projétil na
trajetória parabólica pode ser decomposto num movimento uniforme na horizontal, e num movimento
uniformemente variado na vertical; nos gráficos da velocidade, pode-se verificar a constância da
projeção horizontal da velocidade, a variação da projeção vertical da velocidade, assim como o módulo
da velocidade do projétil em qualquer instante; o módulo da velocidade do projétil no momento do
impacto é igual ao módulo da velocidade de lançamento do mesmo.

Figura 2. Simulação utilizada no lançamento de projétil.
Na simulação da situação apresentada na Figura 3, verificaram: a altura atingida pelo projétil e
o alcance horizontal em função da velocidade inicial e do ângulo de lançamento; para uma determinada
velocidade inicial de lançamento, qual o ângulo em que ocorre o máximo alcance horizontal e para uma
determinada velocidade inicial de lançamento, que um mesmo alcance horizontal é obtido para dois
ângulos complementares entre si.
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Figura 3: Simulação utilizada no lançamento de projéteis.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Na avaliação da intervenção didática foram realizadas perguntas de acordo com os momentos
da mesma: antes, durante e depois da intervenção didática. As perguntas foram as seguintes:
1. Você tem dificuldades para entender os conceitos de Física, que são dados dentro da sala de
aula?
2. Você acha que o uso de simulações computacionais facilita a aprendizagem dos conteúdos de
Física?
3. Você já utilizou o computador e a internet para realizar pesquisas e simulações de Física?
A primeira pergunta foi realizada na primeira aula sobre os movimentos de projéteis, foi
percebido que a grande maioria dos alunos tem grandes dificuldades na aprendizagem de Física, muitos
disseram que não veem aplicação no dia-a-dia, que tem muitas fórmulas, que acham a aula monótona.
A segunda pergunta, que foi realizada durante as aulas na sala de informática apresentando as
animações desenvolvidas no Modellus, a opinião foi quase unânime em afirmar que visualizando as
animações e alterando os dados, como a velocidade de lançamento, o ângulo inicial, a gravidade, fica
mais fácil o entendimento dos conteúdos, sem se preocupar muito com os cálculos, pois o computador
é que realiza as contas.
Na terceira pergunta, eles responderam que “navegam” na internet, mas não procuram
pesquisar conteúdos relacionados ao estudo em sala de aula, especificamente o de Física, por isso
muitos não conheciam a possibilidade de encontrar simulações de Física na internet, a maior parte do
tempo que estão na internet se conectam em redes sociais.
Depois da intervenção didática observamos que os alunos ao terem a oportunidade de
manusear o computador para aprender Física, com o software Modellus, perceberam a importância do
uso de simulações de Física e afirmaram que as aulas realizadas na sala de informática, foram mais
dinâmicas e a aprendizagem foi mais fácil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de aplicar o software Modellus e os mapas conceituais no processo de ensino e
aprendizagem foi gratificante, pois os resultados obtidos, em relação a outras situações que não foram
utilizadas essa metodologia, foram nitidamente superiores, fatos esses comprovados na avaliação da
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intervenção, nos resultados das avaliações formais e principalmente na observação em sala de aula em
que observamos o interesse e a participação dos alunos.
As simulações dos modelos físicos trabalhados em sala de aula, utilizando-se o software
Modellus, serviram para visualizar o movimento dos projéteis em função do tempo, favorecendo uma
interação entre os alunos e os modelos, podendo modificá-los e testá-los, levantando conjecturas,
possibilitando a discussão em sala de aula e os testes das hipóteses.
A participação ativa dos alunos em sala de aula proporcionou a oportunidade de levantar
questionamentos sobre as diversas situações em que se evidencia o movimento de projéteis, associando
os conceitos teóricos com situações práticas, que já conheciam, ou seja, as novas informações foram
“ancoradas” nos subsunçores existentes na estrutura cognitiva dos alunos, caracterizando uma
aprendizagem significativa.
Portanto, foi possível observar que ocorreu um avanço bastante significativo na melhoria do
processo de ensino e de aprendizagem de Física nessa turma. A mediação pelos mapas conceituais e a
aplicação do uso das simulações fizeram com que os alunos passassem a compreender melhor o
conteúdo abordado e até procurassem novas simulações de outros conteúdos de Física.
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PAINEL 07: PRÁTICA DE LETRAMENTO E CIDADANIA: POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
JOSÉ BATISTA DE BARROS
Prefeitura Municipal de Olinda/ Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Linguagem da Universidade Católica
de Pernambuco/ josebatista.40@gmail.com

ADRIANA LETÍCIA TORRES DA ROSA
Universidade Federal de Pernambuco/ Centro de Educação/ Colégio de Aplicação/ adrianarosa100@gmail.com

RESUMO
O projeto didático em tela tem por proposta pedagógica o desenvolvimento de ações de letramento,
com o intuito de construir um espaço para pensar a sala de aula como lócus privilegiado de
aprendizagens significativas. Fundamentado pela base teórica de Ausubel (2003), visa contribuir com o
desenvolvimento do senso crítico do cidadão partícipe por meio de leituras e debates sobre temáticas
de cidadania, a saber: “A minha comunidade e a escola que eu quero”; “Meio ambiente, nossa casa”; e
“Pedestres e motoristas, parceiros no trânsito e na vida”. Foi desenvolvido numa escola pública
municipal de Olinda – PE, com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, numa período de 40 horasaulas, de agosto a dezembro de 2011. Ao longo dos trabalhos, com base em leituras e produções
textuais em diversos gêneros do discurso, os estudantes traçaram reflexões sobre as relações do
homem com o seu meio e, sobretudo com os seus pares, gerando compreensões sobre o papel de cada
um e do coletivo na identificação das questões sociais que nos envolvem e na proposição de
posicionamentos proativos no sentido de se transformar a realidade.
Palavras-chave: Letramento, cidadania, aprendizagem

ABSTRACT
The didactic project is to screen the development of pedagogical actions of literacy, in order to build a
space to think about the classroom as a privileged locus of meaningful learning. Substantiated by
the theoretical basis of Ausubel (2003), aims to contribute to the development of critical senseof the
citizen participant through readings and debates on issues of citizenship, namely: "My community and
the school I want," "Environment, our house "and" Pedestrians and motorists, transit partners in life. "It
was developed in a public school in Olinda - PE, with students from 5th grade of elementary
school, a period of 40 hours lessons, from August to December 2011. Throughout the work, based
on textual readings and productions in various genres of discourse, the students traced reflections
on man's relations with its environment and especially with their peers, generating insights into the
role of each individual and the collective the identification of social issues that surround us, and in
proposing proactive positions in order to transform reality.
Keywords: Literacy, citizenship, learning

INTRODUÇÃO
O projeto didático “Práticas de letramento e cidadania: por uma aprendizagem significativa”
tem por proposta pedagógica o desenvolvimento de ações de letramento, com o intuito de construir um
espaço para pensar a sala de aula como lócus privilegiado de aprendizagens significativas, por contribuir
com o desenvolvimento do senso crítico do cidadão partícipe por meio de leituras e debates sobre
temáticas de cidadania.
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Os alunos com os quais desenvolvemos o projeto em questão são do 5º ano do Ensino
Fundamental. Na turma, há 28 estudantes matriculados e 22 frequentando, nem sempre assiduamente.
Suas idades variam de 10 a 15 anos. No que tange ao processo de aprendizagem, os alunos citados
apresentam dificuldades quanto ao desenvolvimento de competências de oralidade e letramento, bem
como construção do pensamento matemático. Os resultados das avaliações de rede indicam também
que a escola apresenta Índice de Desenvolvimento da Educação Básica bem abaixo da média local.
Também é válido ressaltar que são visíveis problemas da natureza das relações emocionais e
interpessoais, o que compromete a formação integral do ser humano enquanto sujeito da
aprendizagem: dificuldades nas práticas do respeito nas relações professor-aluno, aluno-aluno, alunofuncionários; desajustes familiares; agressividade e indisciplina.
A Escola Lions Dirceu Veloso, onde se desenvolveu o projeto, está inserida no contexto
sociocultural das comunidades Vila Esperança, Alto da Mina, Alto do Monte, Bairro Novo e Casa Caiada
e localizada no bairro dos Bultrins, zona norte de Olinda e pertencente à Região Político Administrativa 6
desse Município.
As comunidades do entorno da escola, são de origem humilde do ponto de vista social e
cultural. Nas proximidades da instituição, as construções são na sua maioria de alvenaria; já no interior
do bairro, encontra-se um conjunto de moradias bastante carentes, configurando-se o que conhecemos
como “favelas”.
A escola possui um efetivo de aproximadamente 800 alunos, distribuídos em três turnos:
manhã, tarde e noite. A Educação básica fundamental é o nível de ensino oferecido. A inclusão de
alunos portadores de necessidades especiais é realizada, porém a acessibilidade não é verificada na
estrutura física da instituição. Além do ensino regular, os alunos são atendidos por projetos educativos
tais como: Mais Educação, Segundo Tempo e Escola Aberta.
Os alunos são, pois, oriundos desse contexto social deficitário, sendo boa parte das famílias
desses, inscritas em programas sociais do Governo Federal como Bolsa Família. A situação
socioeconômica que se apresenta, articula-se com a situação já descrita da comunidade do entorno da
escola: poucos recursos para o sustento do lar, e consequente falta de acesso a bens sociais e culturais
básicos.
Diante do quadro, a proposta do projeto em tela, respaldada pelo Projeto Político Pedagógico
da escola, justifica-se uma vez que visa a desenvolver ações pedagógicas com foco na aprendizagem
significativa, na formação cidadã com os alunos, repercutindo na, e, com a escola como um todo.
Levantam-se, pois, reflexões sobre temas de importância ímpar como as relações do homem com o seu
meio e, sobretudo com os seus pares, a fim de gerar compreensões sobre o papel de cada um e do
coletivo na identificação das questões sociais que nos envolvem e na proposição de posicionamentos
proativos no sentido de se transformar a realidade.

MARCO TEÓRICO
O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um
processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interação entre ideias
“logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores (“ancoradas”)
relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos
conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para aprender de
forma significativa ou para adquirir e reter conhecimentos .
David Ausubel

Ancoramos o trabalho na Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel (2003),
pela qual se concebe que os conhecimentos prévios dos alunos devem ser valorizados, para que possam
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construir estruturas mentais significativas, apontando para a reflexão de temas fundamentados na
perspectiva que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma
aprendizagem prazerosa, significativa e eficaz.
Elegemos as temáticas: “A minha comunidade e a escola que eu quero”; “Meio ambiente,
nossa casa”; e “Pedestres e motoristas, parceiros no trânsito e na vida”, para traçar reflexões com os
estudantes, articulando o seu conhecimento prévio sobre as questões envolvidas, com novos saberes.
Ampliamos, assim, suas percepções sobre as relações com os outros; bem como suas potencialidades de
leitura de texto e de mundo. Conseguimos obter o êxito desejado priorizando a aprendizagem
sociocognitiva da linguagem, fazendo a integração do conteúdo apreendido, numa estrutura mental
organizada.
Nesses termos, compactuamos com as ideias de Coll (1995, p.149) quando defende que:
(...) a significância da aprendizagem não é uma questão de tudo ou nada e sim
de grau; em consequência, em vez de propormo-nos que os alunos realizem
aprendizagens significativas, talvez fosse mais adequado tentar que as
aprendizagens que executam sejam, a cada momento da escolaridade, o mais
significativa possível.
Diante do quadro, o projeto vem a somar com a melhoria do processo de ensinoaprendizagem visto que integra no seu lastro atividades didáticas que desenvolvem as competências e
habilidades de leitura e produção de textos de variados gêneros textuais associadas à discussão de
diversos conteúdos de estudos e se utiliza de materiais potencialmente significativos para tal propósito:
debates, comunicações orais, relatos de experiências cotidianas, notícias e reportagens jornalísticas
mediaram a discussão de temas que não só dizem respeito aos conteúdos de diversas disciplinas, –
ciências humanas e ciências da natureza - , que apontam para o interesse coletivo no exercício da
cidadania.
O trabalho com o letramento (associado à oralidade) foi o foco do projeto. Entendemos aqui
letramento como as práticas sociais de usos da leitura e da escrita (cf. MARCUSCHI, 2008; SOARES,
2010). Nesse campo, enfatizamos as atividades de compreensão e interpretação de textos, sobretudo
escritos, com base na observância do papel dos conhecimentos prévios na leitura:
A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de
conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o
conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o
conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto.
(KLEIMAN, 2000, P.13)
Destacamos que o ato de ler envolve processos sociocognitivos não apenas associados à
capacidade de decodificação de um código linguístico, mas especialmente relacionados ao regate de
conhecimentos já armazenados na nossa memória pelas pistas interativas que os textos nos colocam.
Nesse sentido, o trabalho pedagógico é essencial no tocante à promoção do desenvolvimento da
competência leitora do aluno: o docente favorece o exercício de compreensão e interpretação textual
quando, antes mesmo de ler o texto, motiva os estudantes para leitura; discute previamente a temática
do texto; levanta expectativas sobre seu conteúdo, composição, propósitos, entre outros; durante e ao
final da leitura checa expectativas e levanta questionamentos inferenciais.
Ressaltamos ainda que o saber construído, no nosso entender, se desenvolveu não apenas nos
aspectos cognitivos dos estudantes,mas ainda nas ações sociais e interacionais: os alunos, guiados pela
mediação norteada pela Teoria da Aprendizagem Significativa, mobilizaram conhecimentos prévios (de
mundo, enciclopédicos e textuais), articularam esses conhecimentos com novos conhecimentos
socialmente construídos, e perceberam a aplicabilidade dos conhecimentos na prática do cotidiano em
comunidade.
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METODOLOGIA
Por aprendizagem significativa, entendo aquilo que provoca profunda
modificação no indivíduo. Ela é penetrante, e não se limita a um aumento de
conhecimento, mas abrange todas as parcelas de sua existência.
Carl Rogers
A experiência pedagógica desenvolveu-se com base em três etapas temáticas: “A minha
comunidade e a escola que eu quero”; “Meio ambiente, nossa casa”; e “Pedestres e motoristas,
parceiros no trânsito e na vida”. As etapas em tela foram cada qual realizada em 40 horas aulas,
distribuídas alternadamente ao longo das semanas, e, embora didaticamente separadas, têm grandes
linhas de interseção as quais paulatinamente são amarradas. O período de desenvolvimento das
atividades foi de agosto a dezembro de 2011.
No primeiro momento, com as temáticas: “A minha comunidade e a escola que eu quero”,
realizamos uma produção de texto oral - Debate livre, no grande grupo, sobre a função social da escola:
“Por que e para que vir a escola?”, “Qual a importância da escola para a comunidade?”. Na sequência,
propusemos a leitura coletiva do texto “A escola” de Paulo Freire, buscando articular as reflexões já
traçadas pelos alunos com o discurso de otimismo, solidariedade e libertação do freireano.
Posteriormente, deu-se a produção de texto escrito – texto síntese coletivo no quadro e em
cartolina, apresentando reflexões oriundas do debate; também, em pequenos grupos, elaboração de
cartazes de divulgação do tema para a comunidade escolar: a escola que eu tenho e a escola que eu
quero construir.
Na segunda etapa, propusemos o trabalho com a temática “Meio ambiente, nossa casa” a fim
de ampliar o conhecimento dos alunos quanto às relações homem – natureza, e conscientizá-los de que
a problemática do lixo, bastante salientada nas constatações dos estudantes, vai além dos muros da
escola e das ruas da comunidade, trata-se de uma questão social ampla.
Iniciamos com a leitura estudo da matéria jornalística “Os problemas provocados pelo lixo”
cuja temática explorava a preservação do meio ambiente. Como estratégia de compreensão e
interpretação de texto, desenvolvemos a produção de texto oral – diálogo coletivo sobre questões
macro e micro dos efeitos da poluição (do ar, do solo, da água). Nesse momento, identificamos
problemas de poluição no contexto da escola e da comunidade – solicitando uma observação, estudo de
campo, do entorno para reconhecimento de causas e consequências da poluição e proposição de ações
para resoluções de problema de lixo na comunidade e na escola.
Em seguida, a produção de texto escrito foi realizada – cartazes educativos, com foco na
conscientização para limpeza da escola e da comunidade, para serem expostos em painel do recreio
coberto.
Os textos produzidos foram destinados à leitura de alunos, professores, funcionários e
familiares, e socializados de sala em sala com as demais turmas do turno da manhã. Nesse caso, houve a
produção de texto oral, com a exposição das conclusões das discussões coletivas de sala para as demais
salas de aula da escola.
Finalmente, na terceira etapa, “Pedestres e motoristas, parceiros no trânsito e na vida”,
partimos para atividade de educação para o trânsito. Uma vez mencionado o trânsito como elemento
interveniente nas questões de poluição sonora e do ar, bem como de violência na comunidade, visamos
com o tratamento do tema um trabalho de compreensão e interpretação de notícias e reportagens
jornalísticas sobre a Semana Nacional do Trânsito, observando a relação do trânsito com a poluição
sonora e do ar; bem como enfatizando a análise de dados estatísticos a respeito dos índices de
acidentes e mortes no trânsito com vistas à transposição dos elementos para o reconhecimento do
contexto do trânsito na comunidade do entorno da escola.
Na sequência, propusemos a produção de texto oral – relato de experiências pessoais e
dramatização de situações de prevenção do acidente no trânsito. Também foi solicitada a produção de
texto escrito – em pequenos grupos, elaboração de painel “O trânsito em nossa cidade”: notícias
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coletadas em jornais; depoimentos pessoais; conselhos para pedestres; mostra de composição de
imagens.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Com a atividade de leitura e debate do texto “A Escola” de Paulo Freire, dentre opiniões
apresentadas pela turma, quanto à função da escola, destacaram-se: “a gente vem para escola para
aprender a ler e escrever”; “...para ter um bom emprego”; “... para ter uma vida decente”; “... para
conseguir ser alguém na vida”. No tocante à relação escola e comunidade, observaram que a escola é
um espaço onde se aprende, se brinca, se faz amizade e se alimenta.
Embora a primeira descrição da escola fosse positiva, na confecção do texto síntese escrito e
dos cartazes, as representações do contexto escolar pelos alunos foram ampliadas - a escola que
identificaram como real era descrita por imagens recortadas de revistas e por enunciados verbais como
um ambiente onde é servida uma ótima refeição, os professores são pacientes, há lugares para
desenvolver suas brincadeiras de forma saudável. Porém, essa mesma escola também foi apresentada
como um ambiente onde há uma carência de atividades de informática, a violência está presente, e,
sobretudo, há muita sujeira e lixo espalhados e ainda barulho não só produzidos pelos alunos, mas
também pelo entorno, a própria comunidade com suas músicas e o trânsito das ruas adjacentes. Dentre
as proposições de possibilidades para a construção da “escola ideal”, os alunos mencionaram a
necessidade de solução dos problemas anteriormente apresentados e firmaram o compromisso com a
manutenção da limpeza e organização das salas de aula.
Quanto à segunda temática, “meio ambiente”, a leitura estudo do texto, em jornais e revistas,
propiciou aos alunos relatarem suas observações de que a poluição do ambiente, especialmente a física
(lixo), é de responsabilidade do homem: o caminhão do lixo não passa a contento, por sua vez, as
pessoas mesmo quando são servidas pelo serviço público, não tem a educação necessária para aguardar
o momento correto de despejo de seu lixo; já na escola, os alunos, e até demais adultos, não mantém a
limpeza, mesmo havendo lixeiros para tal, e ainda equipe de limpeza em trabalho árduo.
Diante da repercussão da atividade, junto à direção da escola propusemos uma gincana:
campanha de limpeza na escola, começando na sala de aula e se estendendo por todo prédio. Toda
comunidade escolar comprou a ideia. Foi criada uma pista de corrida onde cada carro representa uma
turma, e no final de cada turno, é verificada a limpeza e organização do ambiente de sala, estando tudo
em ordem, o carrinho avança em direção a chegada. No final, as equipes vencedoras, ganharam um
prêmio: aula campo no zoológico. Na verdade todos foram vencedores e o turno da manhã
integralmente saiu em excursão pedagógica.
No que se refere à temática do trânsito, as práticas de letramento propostas contribuíram para
fortalecer a conscientização do papel de cada um, pedestre, futuros motoristas, na prevenção da
violência urbana. Os relatos pessoais e as dramatizações de cenas de acidentes, motivados pelo
conteúdo dos textos jornalísticos e pela campanha Nacional por um transito mais humanizado,
consolidaram ainda mais a interpretação e a compreensão das situações cotidianas, ampliando a leitura
do texto à leitura de mundo, tornando-os multiplicadores de ações proativas em suas comunidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na nossa avaliação, os alunos demonstraram interesse em conhecer sobre os assuntos
tratados e conscientizaram-se do seu papel na construção da sociedade e ainda, aprenderam
significativamente os conteúdos elencados no projeto pedagógico. Vislumbra-se assim a função social
da escola no sentido explorar o conhecimento – refletir sobre o conhecer – agir com base no conhecer.
Nessa perspectiva, se faz necessário o desenvolvimento de ações políticas e pedagógicas no
sentido de construir significativamente aprendizagens que permaneçam na vida e nas ações dos
envolvidos. A teoria da aprendizagem significativa desenvolvida na perspectiva da pedagogia de
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projetos pedagógicos demonstra ser um caminho viável para tal. Aliados a isso, como bem nos revelam
os Parâmetros Curriculares Nacionais, nos Temas Transversais, “os projetos favorecem a compreensão
da multiplicidade de aspectos que compõem a realidade, uma vez que permitem a articulação de
contribuições dos diversos campos de conhecimento.” (1997, p. 61); e, somados a isso, pode engajar os
alunos numa perspectivas de agentes que entendem holisticamente a realidade em que nela atuam,
resultando numa interação evolutiva entre prévios e novos conhecimentos adquiridos.
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RESUMO
O ensino de Física no fim do Ensino Fundamental normalmente se limita ao ensino de Matemática
travestido de Cinemática. O estudo aqui relatado tentou romper que esta situação ao apresentar Física a
estudante do fim do Ensino Fundamental auxiliado por um organizador prévio abordando questões
relacionavam Astronomia à sua cidade, seguidas de atividades potencialmente significativas. Tais
atividades eram constituídas de um estudo de extensão oferecido aos alunos e teve seu conteúdo
organizado respeitando a reconciliação integrativa e a diferenciação progressiva. Os objetivos do estudo
eram em primeiro lugar oferecer as duas condições necessárias para que a aprendizagem significativa
ocorra, e como objetivo maior, a inserção social e educacional destes estudantes possibilitando que
estes tenham formação profissional antes não vislumbrada por eles.
Palavras-chave: Astronomia, organizador prévio, cidadania.

ABSTRACT
The teaching of physics at the end of elementary school usually limited to the teaching of mathematics
disguised at kinematics. The project reported here sought to break this situation by presenting a physics
student at the end of elementary school with an advance organizer that addressed issues related to
astronomy and his city followed by activities that are potentially significant. These activities consisted of
an extension project offered to students who had organized their content while respecting the
progressive differentiation and integrative reconciliation. The goals was to offer the two conditions
necessary for meaningful learning to occur, and as ultimate goal, the social and educational integration
of students enabling them to have training not previously envisioned for them.
Keywords: Astronomy, organizer prior, citizenship.
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INTRODUÇÃO
O ensino de Física no final do Ensino Fundamental é o primeiro contato formal com esta área
das ciências da natureza para a maioria dos estudantes. Os livros didáticos e a prática usual dos
professores recorrem ao ensino de Mecânica, dedicando grande parte do ano letivo a cinemática.
Muitas vezes este ensino nada mais é do que uma matematização, sem discutir os conceitos e a
contextualização histórica, o que tende a levar a uma memorização (MACÊDO, 2010). Isto constitui um
vazio de significados e interpretações equivocadas de fenômenos (DARROZ e PERÉZ, 2011), reforçando
concepções alternativas, ao invés de proporcionar uma evolução conceitual. Para tentar fugir deste
quadro, cinco bolsistas de iniciação a docência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina, campus Araranguá, desenvolveram e implantaram atividades planejadas para serem
potencialmente significativas antecedidas por um organizador prévio envolvendo conceitos de Física.
O tema abordado pelo grupo de bolsistas nestas atividades foi a Astronomia, pelo fato destes
acreditarem que esta área exerce um fascínio maior que outras da Física, e por isto, podendo
desempenhar melhor o papel de fomentar uma pré-disposição em aprender nos estudantes da
Educação Básica. Esta pré-disposição em aprender é seguida de atividades planejadas para serem
potencialmente significativas, ainda com a Astronomia como ideia âncora, mas abordando também
diversas outras áreas da Física. Assim sendo, as duas condições necessárias para que a aprendizagem
significativa ocorra são satisfeitas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se
relaciona de alguma maneira (não literal e não arbitrária) com as informações pré-existentes na
estrutura cognitiva de quem aprende, ocorrendo uma interação entre elas. A informação já existente na
estrutura cognitiva do indivíduo serve de ancoradouro para a nova informação, e a aprendizagem
significativa vai ocorrer quando a nova informação se ancorar na pré-existente, quando existir uma
interação entre as duas informações (MOREIRA, 2008).
Ausubel explicita as condições necessárias para que haja aprendizagem significativa. A
primeira é que o material a ser aprendido tem que estar relacionado com o que já existe na estrutura
cognitiva do sujeito, se isto ocorrer ele chama este material de potencialmente significativo, deve ser
suficientemente não arbitrário e não aleatório. A segunda condição para que a aprendizagem
significativa ocorra, de acordo com Ausubel, é que o sujeito manifeste uma pré-disposição em aprender.
Com esta condição podemos perceber que se o estudante tiver a intenção de memorizar o que lhe é
ensinado, nenhum material potencialmente significativo vai fazer com que a aprendizagem significativa
ocorra, porém o contrário também é verdadeiro, mesmo se o sujeito tiver a intenção de aprender
significativamente o que lhe é ensinado, isto não será possível se o material não for potencialmente
significativo (MOREIRA, 1999).
Ausubel conjectura princípios aplicáveis na apresentação e na organização sequencial de um
campo de conhecimento, independente de sua área. Estes princípios são chamados por ele de:
diferenciação progressiva, reconciliação integradora, organização sequencial e consolidação. A
diferenciação progressiva é o princípio de Ausubel que sugere que as ideias mais gerais devem ser
apresentados primeiro, e só depois que estas são de conhecimento do sujeito é que as mais específicas
são apresentadas. As especificidades da ideia geral são progressivamente diferenciadas em seus
pormenores. Ausubel introduz o princípio da reconciliação integradora como o que ele chama de
antítese da prática usual de separar os materiais instrucionais em tópicos ou seções independentes. A
programação de conteúdo deve explorar explicitamente relações entre proposições e conceitos de
forma que as diferenças e similaridades importantes fiquem claras, além de reconciliar inconsistências.
Novak sugere que para que a reconciliação integradora seja atingida, deve-se organizar o conteúdo
“descendo e subindo” na estrutura hierárquica do campo conceitual à medida que cada nova
informação é apresentada. Então, a abordagem ausubeliana de organização de conteúdo não é, de
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forma alguma, unidirecional. Quando se parte do mais geral para o específico (diferenciação
progressiva) deve se fazer constante referência ao geral. Ausubel também sugere uma estratégia
instrucional para manipular a estrutura cognitiva do sujeito criando condições para que a aprendizagem
significativa ocorra, os organizadores prévios. Ausubel sugere que a organização sequencial disponibilize
ideias-âncoras e que se tire partido das suas dependências sequenciais naturais. Ele insiste na
consolidação das proposições que estão se apresentando antes que novos materiais sejam introduzidos,
de forma a assegurar a aprendizagem sequencial organizada (IBID).
A principal sugestão de Ausubel para manipular a estrutura cognitiva do sujeito facilitando a
existência de condições para que ocorra a aprendizagem significativa é a estratégia chamada por ele de
organizador prévio. Esta estratégia pode ser constituída por materiais introdutórios apresentados antes
do material instrucional em si, em um nível alto de generalização e abstração que serve de ponte entre
o conhecimento prévio do sujeito e o campo conceitual que se pretende que ele aprenda
significativamente. Organizadores prévios podem ser vistos como pontes cognitivas. Eles podem
fornecer idéias norteadoras no campo conceitual a ser introduzido. Ele pode servir de ponto de apoio
inicial quando o sujeito não possui os conceitos necessários para que a aprendizagem significativa
ocorra. Sua principal função é a de mostrar ao sujeito a relação entre o conhecimento que ele já tem e
os novos que se irão apresentar em seguida. Cabe salientar que organizadores prévios não necessitam
ser de forma alguma textos. Podem ser, por exemplo: filmes, discussões, frases e dramatizações. É
muito difícil determinar se um material ou atividade pode ser classificado como organizador prévio, pois
sempre dependerá de diversos fatores, tais como: natureza do material de aprendizagem, nível de
desenvolvimento cognitivo do aprendiz e seu grau de familiaridade prévio com a tarefa de
aprendizagem. É necessário diferenciar os organizadores prévios dos pseudo-organizadores prévios. Os
primeiros são destinados a facilitar a aprendizagem significativa de tópicos específicos, já os segundos
são usados para facilitar a aprendizagem de vários tópicos (MOREIRA, 2008).
.
OBJETIVO
O objetivo geral do estudo foi o de iniciar o ensino de Física no fim do Ensino Fundamental da
maneira não usual, ou seja, sem abordar exclusivamente Mecânica. Para tanto escolheu como ideiaâncora a Astronomia.
Os objetivos específicos eram (i) o de conduzir um organizador prévio que pudesse ser
relacionado com a cidade onde vivem os estudantes, (ii) organizar e realizar atividades potencialmente
significativas de ensino de Física tendo a Astronomia como tema central e (iii) incentivar os alunos
oriundos de um bairro carente de Ararnguá a buscarem formação profissional no IF-SC.
Com esta mudança de foco no início do ensino de Física, pretende-se que a pré-disposição em
aprender Física ocorra nestes estudantes da Educação Básica. Uma vez tendo sido desperta esta prédisposição em aprender, ela deverá estar associada a atividades potencialmente significativas, que o
estudo teve como uma de suas metas elaborar e produzir.
Acreditar-se que se estas duas condições forem satisfeitas, a aprendizagem significativa de Física
por meio de temas de Astronomia seja alcançada. É este o objetivo final do estudo.
METODOLOGIA
As atividades do estudo envolveram alunos do nono ano da Escola de Educação Básica Neusa
Ostetto, localizada no bairro Polícia Rodoviária que é um dos mais carentes da cidade de Araranguá. A
metodologia se dividiu em duas partes: o organizador prévio e as atividades potencialmente
significativas.
O organizador prévio foi um evento contando com os cinco bolsistas no “Memorial da Cidade
Quadrante Solar”. Este monumento localiza-se em uma praça logo na entrada da cidade, entre as suas
duas mais importantes avenidas: Sete de Setembro e Presidente João Goulart. O memorial foi
inaugurado no dia 11/12/1994 como marco do eclipse total visível do local em 03/11/1994. Apesar da
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localização privilegiada, o monumento é quase “invisível” aos moradores da cidade que ficam
surpreendidos com a sua existência.
Devido ao desconhecimento da maioria das pessoas pelo monumento, a primeira atividade do
organizador prévio foi o de lecionar uma aula inicial ainda na escola sobre o que seria visitado. Após esta
primeira explanação, os alunos foram deslocados desde a escolas até o monumento com um microônibus cedido pelo IFSC, em um trajeto de aproximadamente cinco quilômetros.
Quando chegavam à praça, foram divididos em cinco grupos, cada um monitorado por um
bolsista, que com uso de cartazes aborda temas relativos ao memorial. O organizador prévio, então, era
composto de uma visita guiada pelo memorial, onde os alunos da Educação Básica se dividiam em
grupos que tratava de temas diferentes. Após terminar uma das atividades iam para outra, monitorada
por outro bolsista. O organizador prévio terminava quando cada estudante já havia visitado cada uma
das cinco atividades.
Os temas eram diversos: (i) relógio do Sol, onde se discutia a sua constituição e utilização
desde as civilizações antigas com o mais antigo instrumento astronômico construído pelo homem; (ii)
datas históricas e símbolos do município, as datas mais importantes da cidade e os seus símbolos estão
registrados no relógio, e esta é uma oportunidade de tentar fazer o organizador prévio uma atividade
interdisciplinar com História e Geografia; (iii) latitude e longitude, no relógio estão marcados a latitude e
longitude de Araranguá, e na atividade houve uma discussão sobre o que significa estes valores e qual a
sua influência na hora do relógio que cada um deles usa todos os dias; (iv) observação da hora no
relógio Solar e estações do ano, os alunos são ensinados a como é possível ler as horas no relógio e
como corrigir a leitura para a hora civil, é chamada a atenção dos alunos, para a diferente duração dos
dias e noites durante o passar do ano, e quais suas conseqüências, além da explicação sobre os
Solstícios e equinócios, e (v) eclipses e fases da Lua, o que foi que ocorreu em 1994 e que o memorial é
um marco na cidade de seu acontecimento e os motivos das fases da Lua e sua influência na Terra.
A atividade foi considerada como um organizador prévio, e não como pseudo-organizador
prévio. A justificativa para isto é que era destinada a facilitar a aprendizagem significativa de tópicos
específicos para cada tema. Se, cada um dos temas fosse uma ideia-âncora para vários tópicos, a
atividade seria classificada como pseudo-organizador prévio.
Após o que classificamos como organizador prévio ocorreu as atividades planejadas para
serem potencialmente significativas dentro do câmpus do IFSC de Araranguá, em um curso de extensão
batizado de “As portas da Astronomia”. Para tal os alunos eram transportados desde a escola até o
campus com o micro-ônibus do IFSC. Estas atividades consistiam de aulas expositivas em projetores de
slides, observação com telescópios newtonianos e de amostras em microscópios, experimentos com
material de baixo custo e uma revisita ao “Memorial da Cidade Quadrante Solar”. O total destas
atividades, oferecidas na forma de curso de extensão do IFSC, era de 32 horas com oito encontros no
período vespertino oferecido aos alunos que cursavam a sua turma regular no período matutino.
O conteúdo abordado nestas atividades foi organizado respeitando a diferenciação progressiva,
ou seja, começando dos assuntos mais gerais os diferenciado aos poucos. Além disto, a reconciliação
integrativa era promovida, pois todas as atividades eram relacionadas com os encontros anteriores.
A organização dos conteúdos aplicados no curso de extensão, que teve seu foco voltado para a
Astronomia, mas abordava também temas de física geral, foi planejada da seguinte maneira: (i) história
da Astronomia, onde os alunos contemplados com o curso tiveram conhecimento de grandes nomes
que marcaram a história e moldaram a Ciência que conhecemos hoje, neste sentido foi ensinado aos
alunos que as descobertas no campo da Ciência não ocorrem por acaso. Após conhecer um pouco da
história, os alunos puderam aprender o que realmente é a Astronomia, (ii) universo, por ser o conceito
mais geral em se tratando de Astronomia, dentro deste tema foi estudado o que ele é, como surgiu,
qual sua idade e seu tamanho. Seguindo a lógica de partir do conceito mais geral até o mais específico, o
conceito que segue ao de universo é o de (iii) galáxias e dentro deste conceito estudamos o que é uma
galáxia, em qual delas nós vivemos, qual a galáxia mais próxima da nossa e quais os tipos que as galáxias
podem ser classificadas. Diferenciando ainda mais, chegamos ao (iv) sistema Solar para entender melhor
onde vivemos, o que é o sistema Solar, origem (nebulosa), planetas, lei de Kepler, o Sol, porque os
planetas giram em torno do Sol. As (v) estrelas deram continuidade ao conteúdo do curso com tópicos
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como o que é uma estrela, o Sol é uma estrela, qual a diferença entre o Sol e as estrelas que vemos a
noite, qual o tempo de vida de uma estrela (o Sol vai morrer!), o que acontece quando uma estrela
morre. Para complementar e enriquecer ainda mais o curso, falamos sobre (vi) luas e corpos menores,
explicitando o que é uma lua, corpos luminosos e iluminados, porque acontecem eclipses, fases da lua,
estações do ano, o que é uma estrela cadente, qual a diferença entre meteoroide, meteoro e meteorito
e cometas. O último assunto teórico abordado no curso foram os (vii) telescópios, onde buscou-se
passar a real função de um telescópio, como eles funcionam (tipos), comparação entre telescópios e
microscópios, qual telescópio iriamos usar e o que poderíamos ver com ele. Após ver todos estes
conceitos, ressaltando que diversos experimentos com material de baixo custo foram utilizados no
decorrer do curso para que os alunos pudessem ter uma melhor percepção dos efeitos explicados, as
ultimas duas aulas foram uma (viii) oficina de Stellarium (software livre para visualização do céu) para
ensinar os alunos como utiliza-lo e após a oficina foi organizado uma observação com os telescópios que
o IF-SC possui, que são 2 telescópios newtonianos. Durante a observação os alunos aprenderam como
procurar um astro no céu utilizando um telescópio e auxiliado pelo Stellarium, o que se poderia ver no
céu naquele dia.

PRIMEIROS RESULTADOS E DISCUSSÃO
As etapas do estudo relatadas anteriormente estão sendo implantadas ao longo do primeiro
semestre do corrente ano. Os resultados ainda são muito superficiais. No entanto, foram traçados
pontos que serão avaliados para que o estudo tenha um indicativo se atingiu suas metas.
Os pontos que serão analisados serão em primeiro lugar o número de inscrições no curso de
extensão batizado de “As portas da Astronomia”. Devido a ser no contra turno da turma regular e fora
do ambiente da escola em que estudam, o número de inscrições será um bom indicativo, pois
acontecerá depois do organizador prévio e assim sendo, poderá medir o quanto este instrumento
despertou a pré-disposição em aprender. Dos vinte e cinco alunos
que participaram da atividade no
relógio do Sol, todos se inscreveram para o curso de extensão, e, além disto, vários outros que não
foram a atividade no monumento tiveram interesse em se escrever devido a repercussão feitas pelos
alunos que participaram. O fato que todos os alunos se inscreverem mostra que a atividade tem a
capacidade de despertar uma pré-disposição em aprender temas de Astronomia e Física, que é uma das
condições necessárias para que a aprendizagem significativa ocorra.
Uma vez os alunos os alunos tendo mostrado interesse para o curso de extensão, outro grande
indicativo será a assiduidade deles nos encontros do curso de extensão. Pois, como esta atividade não é
obrigatória para eles e sendo fora do seu ambiente escolar e em turno oposto, a sua frequência indicará
o quão significativo os encontros estão sendo a eles. Esta assiduidade, que ainda está em fase de
análise, fornecerá um indicativo de quanto o material do curso de extensão é potencialmente
significativo, que é a outra condição necessária para que a aprendizagem significativa ocorra. Só após
esta análise que todas as atividades do curso de extensão poderão ser classificadas como
potencialmente significativas.
O ponto final de análise será uma questão de interesse pela escola como instituição. O IFSC
oferece de maneira gratuita os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Vestuário e
Eletromecânica, esta oferta é quase ignorada nos bairros mais carentes da cidade, como os que estes
alunos participantes do estudo são oriundos. Eles são apresentados a esta possibilidade de continuar os
seus estudos, visto que alguns pensam em não cursar o Ensino Médio, e além de tudo ainda ter uma
formação técnica que proporcionaria vislumbrar uma carreira. Os alunos foram incentivados a se
inscrever do processo seletivo que ocorrerá no fim do ano em todos os encontros do curso de extensão.
Este impacto do estudo será medido com o número de estudantes participantes do estudo e
que se inscreveram no processo seletivo para o preenchimento das vagas nos cursos técnicos integrados
e que não o fariam anteriormente. Cada um destes estudantes será entrevistado individualmente para
que se conheça o impacto do estudo em sua vida, não só em aumento de conhecimento, mas também
como uma oportunidade de formação profissional e com sua consequente ascensão social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo visa proporcionar a estudantes do fim do Ensino Fundamental as duas condições
necessárias para que a aprendizagem significativa ocorra. Um organizador prévio que envolve questões
da cidade em que vivem e atividade de extensão envolvendo temas de Astronomia para o ensino de
Física.
Mas os objetivos do estudo são ainda mais ambiciosos, ele quer que estes estudantes
vislumbrem possibilidades de formação profissional para o seu futuro antes não percebidas, sendo
assim podendo ter melhores condições de sucesso no mercado de trabalho. O estudo pode, de fato,
mudar para melhor a vida destes estudantes de uma região carente de Araranguá. Outro ponto a
ressaltar é de que o estudo se estenderá à comunidade acadêmica, e à comunidade externa, e à alunos
de outras escolas, posteriormente.
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PAINEL 10: O ANO INTERNACIONAL DA QUÍMICA COMO ORGANIZADOR PRÉVIO PARA ATIVIDADES
POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
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RESUMO
O ano de 2011 foi declarado pela UNESCO e IUPAC como o Ano Internacional da Química. Como
consequência desta escolha, a Química como ciência teve um grande destaque tanto na mídia
especializada como na comercial. O estudo relatado neste trabalho aproveitou deste destaque para usar
o Ano Internacional da Química como parte do organizador prévio para o ensino desta disciplina no final
do Ensino Fundamental. As atividades de organizador prévio envolveram história da ciência com a
participação de alunos em iniciativas como cinema e teatro. Estes organizadores prévios eram seguidos
de atividades potencialmente significativas que além de experimentos com material de baixo custo
tinham aulas expositivas dos conceitos de Química envolvidos nos organizadores prévios e nas
experiências. A avaliação do estudo foi feita pela realização de grupos focais nas turmas que
participaram do estudo e sua análise indica que as aulas foram mais interessantes e proveitosas para os
estudantes. Indicativo que a pré-disposição em aprender foi fomentada durante a realização dos
organizadores prévios e atividades potencialmente significativas, tendo satisfeitas as duas condições
para a aprendizagem significativa ocorrer.
Palavras-chave: organizador prévio, atividades potencialmente significativas, química.

ABSTRACT
The year 2011 was declared by UNESCO and IUPAC as the International Year of Chemistry. As a
consequence of this choice, Chemistry as a science had a high profile both in specialized media and
in business. The project reported in this study took advantage of this feature to use the International
Year of Chemistry as part of organizing prior to teaching this subject at the end of elementary school.
The activities involved history of science with student participation in initiatives such as cinema and
theater. These previous organizers were followed by activities that potentially significant addition
to experiments with low-cost material had lectures the concepts of chemistry involved in the previous
organizers and experiences. The project evaluation was done by conducting focus groups in the
classes who participated in the design and analysis indicates that the classes were more interesting and
useful for students. Indication that the pre-disposition to learn was enhanced during the previous
organizers and activities potentially significant, with the two conditions for meaningful learning
occurs satisfied.
Keywords: organizer prior, activities potentially significant, chemical
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INTRODUÇÃO
Em 2007, a assembléia geral da União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC)
aprovou por unanimidade a resolução favorável a proclamação de 2011 como o Ano Internacional da
Química (AIQ). Menos de um ano depois, o conselho executivo da Organização das Nações Unidas para
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) recomendou a aprovação da resolução (REZENDE, 2011).
As atividades em decorrência do AIQ deveriam: (i) potencializar o reconhecimento da Química
como ciência indispensável para a sustentabilidade de todos os processos vitais da atualidade, (ii)
aumentar o interesse dos jovens pela Química, (iii) gerar entusiasmo para o futuro criativo da Química e
(iv) comemorar o 100º aniversário do Prêmio Nobel de Marie Curie, e o 100º aniversário da Fundação
da Associação Internacional das Sociedades Químicas (KATO, 2011).
Para aproveitar esta oportunidade de que a Química como ciência estaria em destaque foi a
motivação de cinco bolsistas de iniciação a docência do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, campus Araranguá, de
programar e desenvolver o estudo relatado neste trabalho. Os bolsistas envolvidos se chamam: Cintia
Pereira, Cristiane Machado Pereira, Érika Gomes Betetti, Laura Freitas Figueiredo e Yuri Zanerippe
Miguel. Sua implantação ocorreu nas aulas de ciências para 8ª série do Ensino Fundamental da Escola de
Ensino Básico Municipal Nova Divinéia que usou o Ano Internacional da Química como organizador
prévio para atividades potencialmente significativas para o ensino de ciências.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se
relaciona de alguma maneira (não literal e não arbitrária) com as informações pré-existentes na
estrutura cognitiva de quem aprende. Ocorre uma interação entre a nova informação e a estrutura
cognitiva do sujeito. A informação já existente na estrutura cognitiva do sujeito serve de ancoradouro
para a nova informação, e a aprendizagem significativa vai ocorrer quando a nova informação se ancorar
na pré-existente. A aprendizagem significativa se caracteriza por uma interação entre a nova informação
e a já existente (MOREIRA, 1999).
Ausubel explicita as condições necessárias para que haja aprendizagem significativa. A
primeira é que o material a ser aprendido tem que estar relacionado com o que já existe na estrutura
cognitiva do sujeito, se isto ocorrer ele chama este material de potencialmente significativo, ele deve ser
suficientemente não-arbitrário e não-aleatório. Além disto, o sujeito deve possuir os conceitos
necessários para que os novos conceitos do material sejam ancorados. A segunda condição para que a
aprendizagem significativa ocorra, de acordo com Ausubel, é que o sujeito manifeste uma prédisposição em aprender (MOREIRA E MASINI, 2006).
Ausubel também sugere uma estratégia instrucional para manipular a estrutura cognitiva do
sujeito para criar condições para que a aprendizagem significativa ocorra, os organizadores prévios. Esta
estratégia pode ser constituída por materiais introdutórios apresentados antes do material instrucional
em si, em um nível alto de generalização e abstração que serve de ponte entre o conhecimento prévio
do sujeito e o campo conceitual que se pretende que ele aprenda significativamente. Organizadores
prévios podem ser vistos como pontes cognitivas. Eles podem fornecer ideias-âncoras relevantes no
campo conceitual a ser introduzida. Ele pode servir de ponto de ancoragem inicial quando o sujeito não
possui os conceitos necessários para que a aprendizagem significativa ocorra. Sua principal função é a
de mostrar ao sujeito a relação entre o conhecimento que ele já tem e os novos que se irão apresentar
em seguida. Podem ser usados para “resgatar” o conhecimento obliterado pela assimilação
obliteradora, que é a continuidade natural da assimilação. Os organizadores prévios podem ser usados,
sobretudo, para explicitar ao aprendiz a relação entre o que ele sabe, mas não relaciona com o novo
conhecimento (MOREIRA, 2008).
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É muito difícil determinar se um material ou atividade pode ser classificado como organizador
prévio, pois sempre dependerá de diversos fatores, tais como: natureza do material de aprendizagem,
nível de desenvolvimento cognitivo do aprendiz e seu grau de familiaridade prévio com a tarefa de
aprendizagem. É necessário diferenciar os organizadores prévios dos pseudo-organizadores prévios. Os
primeiros são destinados a facilitar a aprendizagem significativa de tópicos específicos, já os segundos
são usados para facilitar a aprendizagem de vários tópicos (IBID).

OBJETIVOS
A meta do estudo era o de aumentar o interesse dos alunos por Ciências gerando um
entusiasmo criativo neles, conforme os objetivos para o ano de 2011 traçados pela UNESCO e IUPAC ao
proclamá-lo como Ano Internacional da Química. Estes objetivos proporcionariam a pré-disposição em
aprender, que é uma das condições para que a aprendizagem significativa ocorra.
Os objetivos específicos do estudo eram (i) usar o AIQ como organizador prévio no ensino de
Ciências, principalmente ligado a História da Química e a experimentos didáticos com material de baixo
custo, (ii) proporcionar atividades potencialmente significativas decorrentes do organizador prévio
usando como ideias âncoras a História da Química discutida neles, (iii) implantar o organizador prévio e
as atividades potencialmente significativas no Ensino Fundamental e (iv) avaliar por meio de grupo focal
as atividade realizadas junto aos alunos da Educação Básica.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido em duas turmas de 9° ano do Ensino Fundamental da Escola de Ensino
Básico Municipal Nova Divinéia, uma matutina e outra vespertina. O número de alunos atingidos pelo
estudo foi em torno de quarenta. As atividades foram planejadas e executadas por cinco bolsistas de
iniciação a docência ligados ao IFSC, campus Araranguá.
O estudo se desenvolveu em cinco
etapas:
1) Os bolsistas estudaram diversas obras de História da Ciência e fizeram uma busca bibliográfica
sobre as atividades propostas e desenvolvidas por outras instituições em decorrência do Ano
Internacional da Química.
2) Um organizador prévio foi estudado de tal modo que pudesse servir de ponte cognitiva entre o
que os alunos da Educação Básica já sabiam e os temas de História da Ciência que iriam ser discutidos
com atividades potencialmente significativas para o ensino de conceitos de Química. A possibilidade
vislumbrada foi a de contar o nascimento da Química Moderna por meio da Alquimia, e para tanto
usaram do personagem alquímico conhecido de todas as crianças, Harry Potter. Como organizador
prévio de todo o estudo, as aulas iniciaram com uma sessão do filme “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.
Por meio do filme, a discussão foi feita sobre o que era Alquimia e como ela foi substituída pela Química
Moderna.
3) Após o organizador prévio inicial, os bolsistas selecionaram onze químicos e os classificamos
como “Os Herois da Química”. Um banner com a caricatura destes onze químicos foi feito (Figura 1) e
apresentado aos alunos. Este banner ficou exposto na sala de aula, no qual os alunos da Educação
Básica podiam acompanhar a evolução dos conceitos de Química ao longo da História a medida que os
bolsistas expunham as ideias de cada um deles ao longo das aulas durante o ano com atividades
potencialmente significativas. A atividade foi considerada como um organizador prévio, e não como
pseudo-organizador prévio. A justificativa para isto é que era destinada a facilitar a aprendizagem
significativa de tópicos específicos para cada cientista. Como exemplo, para Dmitry Ivanovich
Mendeleev o tópico específico que pretendia facilitar a aprendizagem significativa era a tabela periódica
e suas características. Se, cada um dos cientistas fosse uma ideia-âncora para vários tópicos, a atividade
seria classificada como pseudo-organizador prévio. Além disto, outra característica que indica que a
atividade se trata de um organizador prévio é que, para cada cientista, procurou-se “resgatar” o
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conhecimento prévio obliterado e que se relacionaria com os novos conceitos. Como exemplo, Marie
Curie foi apresentada junto com a questão das usinas nucleares, para facilitar a aprendizagem
significativa de conceitos de radioatividade.

Figura 1 – Herois da Química (Em pé: Ernest Rutherford, Antonie-Laurent Lavoisier, Dmitry Ivanovich
Mendeleev, Otto Hahn, Fritz Haber e Niels Bohr. Agachados: Joseph John Thomson, Marie Curie, Irène
Joliot-Curie, Linus Carl Pauling e John Dalton)
4) Cada químico foi apresentado com atividades potencialmente significativas após o organizador
prévio da Alquimia e dos “Herois da Química”. Estas atividades eram constituídas por uma
contextualização histórica, experimentos com materiais de baixo custo e discussão sobre os conceitos
de química envolvidos nas teorias que ajudaram a desenvolver. Exemplos destas atividades
potencialmente significativas foram as realizadas com a ideia âncora de Lavosier e Dimitri Mendeleev. A
opção para as atividades ligadas a Lavoisier e o nascimento da Química Moderna foi a de montar a
construção de uma paródia desenvolvida e realizada pelos próprios alunos, com foco na sua morte na
guilhotina. A esta apresentação foi seguida toda a discussão sobre os avanços da Química feitos pelo
cientista francês que podem ser vistas como o nascimento da química moderna e envolviam experiência
com material de baixo custo, tais como: combustão (que utilizava palha de aço, grãos de arroz, palito de
fósforo e balança), e conservação das massas (garrafa PET, Tubo de ensaio, vinagre, bicarbonato de
sódio e balança). Para Mendeleev uma tabela periódica interativa (Figura 2) foi construída pelos
próprios alunos da Educação Básica, além de toda a discussão da história de seu sonho com a mesma, as
propriedades químicas dos elementos e uma representação teatral sobre o mito do sonho de
Mendeleev e experiências com material de baixo custo como ausência de oxigênio (que utilizava copo
de vidro e vela).

Figura 2 – Tabela periódica construída pelos alunos da educação básica na discussão sobre a vida e obra
de Dimitri Mendeleev

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para avaliação do estudo foi realizado um grupo focal com cada uma das turmas que
foram envolvidas. De acordo com Gomes e Barbosa (1999), grupo focal é um grupo de discussão
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informal e de tamanho reduzido para obter informações de caráter qualitativo e em profundidade. Esta
técnica fornece uma riqueza de informações qualitativas sobre o desempenho das atividades
desenvolvidas. O objetivo principal dela é revelar a posição dos participantes do grupo sobre os tópicos
de discussão. A recomendação dos autores é que o grupo deva ser de sete até doze pessoas, todas com
alguma característica em comum. O moderador do grupo levanta assuntos previamente elencados e
organizados em um roteiro construído por ele. Ele incentiva a participação de todos, evitando que um
ou outro tenha o domínio sobre as posições dos demais. O moderador não deve fazer julgamentos e sim
encorajar os participantes fazendo as perguntas.
Conforme Gatti (2005) quando os grupos focais são gravados em áudio ou vídeo as transcrições
são necessárias para subsidiar as análises. A técnica foi realizada com dois grupos de vinte alunos, dos
turnos vespertino e matutino, participando do estudo no dia 28 de novembro de 2011 e durou cerca de
uma hora e meia. As questões levantadas pelo mediador referiam-se a dois tópicos diferentes. O
primeiro dizia respeito a avaliação das aulas dadas durante o Ano Internacional da Química em relação a
aprendizagem sobre novos conceitos, aprendizagem de novos conteúdos relacionando-os com seu dia a
dia e o impacto nos alunos em relação à motivação em aprender. O segundo tentava avaliar o processo
de aprender considerando as dimensões do papel dos experimentos e dos bolsistas que os orientaram.
Os dois tópicos levantados no grupo focal procuravam identificar evidências das duas condições para
que a aprendizagem significativa ocorra. O primeiro em relação à pré-disposição em aprender, o
segundo se o material pode ser considerado potencialmente significativo.
O Grupo Focal contou com um moderador e com dois auxiliares (todos papeis exercidos pelos
bolsistas). O moderador ficou responsável pelo direcionamento das perguntas e os auxiliares pelas
anotações dos comportamentos verbais e não verbais, pela operação dos gravadores e, posteriormente,
pela transcrição dos dados gravados.
Por meio da análise do material obtido no grupo focal, foi possível perceber que os resultados
alcançados pelo estudo tiveram avaliação positiva. Os estudantes afirmaram terem se mostrado mais
interessados nas aulas, com maior facilidade de aprendizagem e assimilação dos conceitos dados. O que
indica que a pré-disposição em aprender foi alcançada, com uma visão mais positiva da Química como
disciplina. Outro ponto positivo para os alunos foram os experimentos, no qual foi quase unanimidade a
aceitação, relacionando prática com a teoria, relacionando a Química com seu dia a dia. Também podese perceber que os alunos sentem grande necessidade que se trabalhe com métodos alternativos, aulas
diferenciadas das tradicionais dissertativas e discursivas. Esta análise indica que a maneira como as
atividades foram realizadas, se configura com um material potencialmente significativo, pois eles
mostraram preferência em relação a esta abordagem quando comparada com as aulas tradicionais.
Uma análise das respostas dos alunos durante o grupo focal reforça o indicativo de que as
duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra foram alcançadas. Esta interpretação da
análise pode ser reforçada com algumas transcrições que são reproduzidas a seguir. A primeira e
segunda questões levantadas pelo mediador foi como os alunos avaliaram o filme “Harry Potter e a
pedra filosofal” como organizador prévio para a posterior apresentação da relação Alquimia/química
moderna. Os alunos A e B disseram ter entendido e fizeram a ligação entre filme e o nascimento da
química moderna por meio da Alquimia. O aluno C relacionou filme com estórias e reportagens sobre
Alquimia que já tinha visto. O aluno D e E ressaltaram quanto foi interessante começar um novo
conteúdo através de um filme. A aluna F relata “...foi fácil fazer a relação de como a Alquimia ajudou a
entender o nascimento da Química.” Na terceira questão o aluno K destacou a importância do trabalho
em grupo “...são mais ideias e um completa a ideia do outro.” A aluna L comenta que no início houve
pouco interesse mas com o decorrer das atividades foi ficando mais motivada. A quarta questão foi
sobre qual conteúdo discutido mais marcaram seu aprendizado e a relação Química e dia a dia. Os
alunos M, N e O destacaram como foi interessante perceber como havia tanta química no seu dia a dia e
que eles não tinham percebido. O aluno P relacionou bem os conteúdos conseguindo entender e
explicar os conceitos.
A quinta questão foi como eles avaliavam o processo de aprender considerando o papel dos
experimentos. Foi quase unanimidade a avaliação como sendo positiva e ressaltando a importância de
como facilitou o processo de aprender. A aluna J ficou bem motivada que resolveu em casa refazer
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alguns dos experimentos. O aluno C relata “...através das experiências fica mais claro e mais fácil
entender os conceitos.” A aluna G relata “...o bom dos experimentos é porque é feito por nós.” A
respeito do trabalho dos bolsistas junto a eles. O aluno F e S acharam a maneira como foi passado os
conteúdos se tornou mais fácil o aprendizado. As alunas E e F relatam que as aulas ministradas através
de software de slides se tornam mais interessantes pela facilidade de lembrar dos conteúdos por meio
das ilustrações colocadas. Enfim, o trabalho desenvolvido foi bem aceito pelos participantes que pela
maioria foi destacada como positiva e diferente das aulas até então ministradas.
A avaliação do professor titular das turmas também é positiva. Em seu relato aos bolsistas, ele
afirma que se sente mais a vontade em lecionar tais temas e que a maneira como os temas de Química
foram abordados deram maior prazer em lecioná-los.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relato dos bolsistas de que a prática docente proporcionada por este estudo possibilitou a
eles maior confiança para atuação na docência, quando comparado aos demais acadêmicos que não
participam, então, de fato foi um avanço significativo. Mas o que o estudo mais se destacou foi no
avanço na questão da pré-disposição em aprender despertada nos alunos para a Química, relatada por
eles próprios no grupo focal. As atividades que se seguiram foram produzidas e executadas de formar a
se constituírem potencialmente significativas. Assim sendo, as duas condições necessárias para que a
aprendizagem significativa ocorra foram satisfeitas.
Estes dois pontos mostram que o Ano Internacional da Química proporcional a oportunidade
de inserir organizadores prévios para atividades potencialmente significativas de maneiras bastante
positiva. No entanto, os integrantes deste estudo acreditam que todas as atividades podem ser
desenvolvidas mesmo não estando no AIQ, apesar de o espaço dedicado a esta ciência ter diminuído.
Esta crença indica que o estudo pode ser repetido e melhorado por educadores preocupados em
proporcionar atividades potencialmente significativas no ensino de Química.
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RESUMO
Este trabalho fundamentou-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Consistiu na
avaliação do processo de aprendizagem alcançado durante uma oficina realizada no CIEP 389 – GP
Haroldo Barbosa - Nilópolis – RJ, utilizando um texto narrativo e argumentativo, elaborado para o ensino
das ciências físicas e da natureza. A abordagem do tema ocorreu por meio da metodologia investigativa
e as atividades destinaram-se a 28 alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental.
A hipótese da pesquisa baseou-se no pressuposto de que a utilização de recursos educacionais
inovadores para o ensino da física – textos narrativos e argumentativos - aliados ao emprego da
metodologia investigativa, se consubstanciam em uma atividade capaz de despertar o interesse do
aluno, contribuindo desta forma, para a aproximação deste ao material a ser ressignificado em sua
estrutura cognitiva.
Foram criados instrumentos para a avaliação da aprendizagem dos alunos, por meio de elaboração de
hipóteses para a resolução dos problemas apresentados no decorrer do texto. Desta forma, lançamos
mão de atividades postas numa metodologia de participação, com o objetivo de facilitarmos a aquisição
da aprendizagem significativa pelos aprendizes.
Palavras-chave: aprendizagem significativa;atividades investigativas; narrativas

ABSTRACT
This workwas based on theMeaningful LearningTheoryof DavidAusubel. Was to assess thelearning
processachieved duringaworkshop heldinCIEP389- GPHaroldoBarbosa-Nilópolis-RJusinga textnarrative
andargumentative,preparedfor the teachingof physical scienceand nature.The approachwas
throughtheissueof the methodologyandinvestigativeactivitieswere aimed atthe28students of 6yearsof
schooling of elementary school.
Thehypothesis of the researchwas based on theassumption thatthe use ofinnovativeeducational
resources-narrative andargumentativetexts-combined with theuse ofinvestigativemethods, consist
ofanactivity capableof arousing the interestof the student,thus contributingtothe approach of thisthe
material to bereframedin theircognitive structure.
Instruments have been createdfor the assessmentof student learningthroughdevelopinghypothesesto
solve theproblems presentedthroughout the text. Thus, we used activitiesput in aparticipatory
methodology, aiming tofacilitate acquisition ofmeaningful learningforlearners.
Keywords: meaningful learning;investigative activities; narratives
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INTRODUÇÃO
A “linguagem” pode ser identificada como o principal instrumento de trabalho utilizado pelos
docentes, porque estes estão continuamente se comunicando com os sujeitos aprendizes. Muitos
profissionais da educação possuem os livros didáticos como única ou principal ferramenta de ensino.
Entretanto, observamos por meio de nossa práxis, que o discurso utilizado na elaboração dos livros
didáticos não é atraente para os estudantes.
Sendo assim, optamos pela elaboração de estórias por meio de um discurso narrativo e
argumentativo, como recurso didático para o ensino de conceitos físicos, numa abordagem
investigativa. O produto foi testado em um grupo de 28 estudantes revelando sua potencialidade de
comunicação e facilitação do processo de aquisição da aprendizagem significativa, na concepção de
David Ausubel.

MARCO TEÓRICO
Nossa práxis evidencia que a linguagem utilizada na elaboração de materiais didáticos
destinados ao ensino de ciências físicas e da natureza, não tem colaborado para a aproximação dos
estudantes das leituras pertinentes ao campo de conhecimento.
MORTIMER e BRAGA (2003) analisaram a dimensão linguística de textos de duas coleções de
livros didáticos de Biologia e concluíram, que:
O texto de Biologia do livro didático de Ciências se constitui como um gênero
de discurso híbrido e distinto, construído a partir de elementos dos gêneros de
discurso científico, didático e cotidiano. (MORTIMER; BRAGA, 2003, p. 56).
Os autores ainda acrescentaram que os textos das coleções pesquisadas, diferem quanto à
densidade léxica e que os docentes deverão ficar atentos ao estilo do autor no momento da escolha do
livro didático, pois os textos elaborados sem a utilização de metáforas gramaticais e nominalizações, são
mais narrativos e de “leitura aparentemente menos pesada, pois, nesse processo, a densidade léxica
diminui” (MORTIMER E BRAGA, 2003, p.72).
Para Mortimer (1998, p.100), os conteúdos de ciências naturais abordados nos livros
didáticos, são elaborados por meio de um discurso atemporal, descontextualizado e
predominantemente estrutural. A atemporalidade contribui para que os educandos pensem o universo
“como uma máquina descrita por um conjunto imutável de leis universais”. (MORTIMER, 1998, p. 102).
A descontextualização deve-se a ocultação de um narrador e a desconsideração dos aspectos políticos,
econômicos e sociais envolvidos na produção do conhecimento no espaço e no tempo.
O discurso estrutural é igualmente prejudicial ao processo de aprendizagem, porque condensa
as informações através da nominalização, ou seja, os processos são transformados em grupos nominais
que se ligam por meio de verbos. Já a linguagem cotidiana é linear, caracteriza-se por uma
sequencialidade.
Este conjunto de fatores despertou-nos para a abordagem dos temas do currículo de ciências
naturais por meio de uma linguagem que também obedeça a uma seqüência de linearidade dos fatos,
mas que não se decline do contexto interdisciplinar sobre o qual a temática está imersa, e que possua a
potencialidade de favorecer a pré-disposição do sujeito para aprender. Identificamos desta forma, a
narrativa como discurso capaz de contemplar as exigências necessárias a aquisição de uma
aprendizagem significativa.
Para David Ausubel (1968) apud Moreira (2009, p.13), “aprendizagem significa organização e
integração do material na estrutura cognitiva”. Ou seja, para que a aprendizagem seja significativa, é
necessário que haja uma interação entre o conhecimento prévio do aprendiz a respeito de um
determinado conteúdo que se deseja ensinar, e o novo material a ser aprendido. A aprendizagem
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 298

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
significativa na visão de Ausubel requer, também, que os materiais educativos, compreendidos aqui
como os conteúdos a serem ensinados, possuam uma potencialidade significativa.
A psicologia da cognição nos acena para a necessidade da existência de “pontos básicos de
ancoragem” (MOREIRA, 2009, p.13) na mente cognoscente, para que se processe a construção de novos
significados. Os textos narrativos elaborados por meio de uma linguagem socialmente e culturalmente
identificada na estrutura cognitiva do aprendiz poderão, dessa forma, contribuir para a transposição
entre os códigos linguísticos utilizados pelos estudantes, para aqueles utilizados pelas várias ciências.
Sendo assim, é possível inferir que textos narrativos, elaborados por meio de uma linguagem
cotidiana – linear, sequencial e contextualizada, que abordem os conteúdos que se pretenda ensinar,
poderão servir como instrumentos de ensino em si mesmos e funcionar como facilitadores da
aprendizagem, pela aproximação do discurso narrativo - escrita -, com a linguagem falada - oralidade,
desfazendo suas fronteiras e facilitando as associações, que poderiam ficar perdidas na leitura dos
textos didáticos.
Baseadas nos referenciais teóricos apontados, e na observação direta do poder de sedução
dos textos narrativos, identificado pelo aumento significativo do interesse dos estudantes por este tipo
de leitura, optamos por trabalhar com textos narrativos como recurso de ensino para comunicar os
conteúdos de ciências naturais.

METODOLOGIA
A atividade foi desenvolvida no CIEP 389 – GP Haroldo Barbosa - Nilópolis – RJ, no dia 25 de
novembro de 2011, no horário das 13h às 14h20min e contou com a participação de 28 estudantes do
6º Ano do Ensino Fundamental.
O principal objetivo deste trabalho consistiu na abordagem da grandeza física densidade por
meio de texto narrativo e argumentativo elaborado pelas pesquisadoras e atividades práticas
investigativas. A narrativa foi constituída por três páginas. Estas foram entregues aos estudantes
separadamente, permitindo que os aprendizes raciocinassem e elaborassem estratégias para a
resolução do problema apresentado. Inicialmente foi solicitada uma solução individual, que foi entregue
a professora e em seguida, os alunos formaram equipes e apresentaram uma resposta coletiva, que
também serviu de material de análise pelas pesquisadoras. O texto narrativo foi produzido na forma de
um diálogo entre dois personagens - comprador e vendedor -, e se passou no interior de uma joalheria.
O comprador argumentava a respeito da pureza de um anel de ouro 18 quilates, que havia comprado
para a esposa, utilizando para isto argumentos oriundos do campo da física. O vendedor rebatia por
meio de asserções pertinentes a confiabilidade atribuída ao fornecedor. As atividades práticas foram
desenvolvidas concomitantemente a narração.
Inicialmente as pesquisadoras entregaram a página 1 da narrativa a todos os estudantes e, à
medida que realizavam a leitura, apresentavam os materiais citados no texto. Ao final da leitura da
primeira página, os estudantes foram convidados a proporem uma atividade prática que
hipoteticamente poderia ter sido realizada pelo comprador para a aferição da consistência do metal
empregado na fabricação da aliança.
Após a apresentação das soluções pelos estudantes, a leitura das páginas seguintes foi
realizada. Nas páginas 2 e 3, as narradoras apresentavam os experimentos realizados pelo comprador.
Desta forma, os alunos compararam suas hipóteses com aquelas elaboradas no texto, criando
significado para as cenas apresentadas no texto.

RESULTADOS
As respostas foram agrupadas de acordo com a propriedade da matéria identificada pelos
estudantes. As soluções individuais foram elaboradas em uma folha rosa e as coletivas em folhas ofício
brancas.
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Questão 1. Individualmente construa uma solução para a resolução do problema. “Propor uma
atividade prática que hipoteticamente poderia ter sido realizada pelo comprador para a aferição da
consistência do metal empregado na fabricação da aliança.” Você poderá formular sua resposta
utilizando todos os tipos de materiais ou aparelhos que desejar.
Tabela 1. Respostas individuais
Solução apresentada pelo aluno

Nº alunos

Percentual

1. O anel enferrujou.

1

3,57 %

2.Utilização de uma balança para a 9
verificação do “peso”.

32,14 %

3. A aliança perdeu a cor.

5

17,86 %

4. Utilizou uma lupa.

2

7,15 %

5. A aliança não tinha brilho.

3

10,71 %

6. A aliança perdeu a cor ao ser riscada na 5
parede.

17,86 %

7. Ele mordeu a aliança.

1

3,57 %

8. Levou para verificar.

1

3,57 %

9. A esposa dele falou.

1

3,57%

TOTAL

28

100 %

Questão 2. Formem grupos com 5 componentes. Comuniquem as resoluções para o problema
construídas na etapa anterior, apresentado-as aos demais colegas do grupo. Debatam sobre a as
soluções mais adequadas com os demais colegas da equipe. Construam uma solução coletiva. Anotem a
proposta do grupo e entreguem uma única cópia à professora.
Tabela 2. Respostas coletivas
Solução Coletiva

Quantidade de Percentual
Grupos

Foi utilizada uma balança para a verificação do
“peso” da aliança e por ela ser muito “leve” o 3
homem percebeu que era falsa.

42,85 %

Ele esfregou a aliança na parede e ela ficou
2
preta (escura)..

28,57
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Ele verificou por meio de uma lupa.

1

14,29

Ele verificou que era falsa, porque seu brilho
1
era fraco.

14,29

TOTAL

100 %

7

Recursos Didáticos Empregados
- Texto narrativo; balança de precisão; proveta; aliança; 1 cubo com 1cm 3; seringa graduada
de 5mL; caixa de sapato; régua.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Oficina foi elaborada com o objetivo de testagem do material didático e da metodologia
empregada. Os resultados foram analisados sob a perspectiva dos estudantes em relação ao interesse
pela leitura e capacidade de comunicação das narrativas, que foi expressa nas hipóteses formuladas
pelos aprendizes.
Observamos que todos os estudantes participaram das atividades ativamente, contribuindo
com a apresentação de uma solução para o problema proposto, se sentindo assim participantes e
instigados à resolução de um problema factível à realidade. Na tabela 1, observa-se as respostas
apresentadas individualmente pelos estudantes à proposição explicitada na questão 1 e na tabela 2,
constam as respostas coletivas.
Pode-se perceber que 32,14 % dos aprendizes conseguiram formular uma hipótese, utilizando
para isto um texto direto e pouco elaborado, e relacioná-la a um procedimento de aferição de
resultados e à utilização de um instrumento de medida de massa, a balança. Entretanto, estes alunos
nos evidenciaram que não distinguem a grandeza de peso da grandeza de massa. A capacidade de
formulação de hipótese repercutiu de forma positiva na elaboração da resposta em grupo, tabela 2.
Observamos que 42,85 % dos grupos formados reproduziram a resposta formulada individualmente por
meio de um texto mais elaborado, seguindo o layout “Se... então...”.
As demais soluções apresentadas pelos estudantes não indicaram a utilização de um raciocínio
mais elaborado. São respostas simples e diretas, que não exprimem a capacidade de formulação de
hipóteses com elaboração de atividades experimentais destinadas as suas respectivas aferições.
Entretanto, observa-se que as soluções sugeridas são aceitáveis para o contexto e estão relacionadas às
propriedades da matéria de cor; brilho e dureza.
Uma parcela de 7,15% individualmente e 14,29% coletivamente, não formularam uma
“hipótese” e em lugar disso, apresentaram o instrumento para a aferição, não o relacionando a
resultados esperados, assim como, não citando nenhuma propriedade da matéria. “Ele verificou por
meio de uma lupa”.
Individualmente 7,14% dos estudantes não interpretaram a leitura de forma adequada,
porque utilizaram como solução, hipóteses que já haviam sido descartadas durante a leitura da
narrativa. 3,57 %,“Levou para verificar” e 3,57% , “A esposa dele falou.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como meta principal a realização de uma avaliação do material didático e da
metodologia empregada durante a Oficina. O conteúdo utilizado na abordagem no campo da física foi o
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desenvolvimento do conceito de densidade entre alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental.
Ressaltamos que não havia um conhecimento prévio a respeito do nível de conhecimento em que se
encontravam os sujeitos aprendizes. Este foi obtido durante a atividade proposta, por intermédio da
pesquisadora que tratou do tema seguindo a postura de investigação. Durante a realização das
atividades pertencentes ao estudo, verificamos que muitos estudantes não tinham desenvolvido a
habilidade de realização de medidas e alguns não sabiam identificar as unidades de medidas referentes
às grandezas abordadas. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN), o
desenvolvimento da capacidade de realizar medições é uma das atribuições da disciplina de
Matemática.
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 2011 traz em seu texto o tema “grandezas e
medidas” com seus respectivos descritores destinados ao 5º Ano do Ensino Fundamental (PDE, p. 107)
da Matemática.
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno solucionar
problemas por meio do reconhecimento de unidades de medidas
padronizadas (metro, centímetro, grama, quilograma etc.). Ele deve resolver
problemas envolvendo transformações de unidades de medida de uma
mesma grandeza, mas o professor deve evitar o trabalho com conversões
desprovidas de significado prático (quilômetro para milímetro, por exemplo).
Esta habilidade é avaliada por meio de problemas contextualizados que requeiram do aluno a compreensão da ordem de grandeza das unidades de
medida e o reconhecimento da base dez como fundamento das
transformações de unidades. (PDE, 2011, p.121)
Nossa prática nos evidencia a existência de lacunas na formação dos estudantes para as
habilidades de medidas das grandezas físicas. Os textos destinados ao ensino de ciências naturais são
impregnados dessas informações, visto tratar-se de ferramentas utilizadas na produção do
conhecimento científico. Sendo assim, seria necessário realizar o resgate do estudo das grandezas físicas
no 6º Ano do Ensino Fundamental no campo das Ciências Naturais, para que pudéssemos prover os
estudantes dos instrumentos necessários ao seu desenvolvimento durante o 6º; 7º e 8º Anos de
escolaridade, visto que estes conteúdos só seriam reintroduzidos no 9º Ano do Ensino Fundamental.
Estas lacunas devem ser pensadas e aparecemem atividades sob a qual se convocam elaborações
anteriores.
Para finalizar, consideramos que a estória narrada colaborou para a aproximação dos
estudantes ao texto, que abordou conceitos da física, por meio de uma linguagem identificada na
estrutura cognitiva dos aprendizes. Em um grupo de 28 estudantes, somente dois alunos (quadro 1) não
conseguiram alcançar os objetivos propostos durante a atividade, o que para nós responde a hipótese
dessa pesquisa.
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RESUMO
Este trabalho relata uma experiência da utilização de atividades lúdicas em sala de aula para a
promoção da Aprendizagem Significativa. A atividade foi realizada em um curso preparatório para as
Olimpíadas de Química, cujos alunos são da rede pública e possuem vários níveis de conhecimento.
Através de um jogo que se tornasse potencialmente significativo, tentamos promover um maior
entrosamento entre os discentes e gerar uma maior discussão envolvendo os conceitos que foram
abordados anteriormente e o novo conhecimento envolvendo matéria e suas propriedades.
Palavras-chave: ensino de química, aprendizagem significativa, atividade lúdica.

ABSTRACT
This paper reports an experience with the use of leisure activities in the classroom for the promotion of
Meaningful Learning. The activity was held in a preparatory course for the Olympics of Chemistry, whose
students come from public schools and have various levels of knowledge. We try to promote greater
understanding of the students through a game that became potentially significant. A broader discussion
involving the concepts that were discussed earlier and the new knowledge involving matter and its
properties was generated.
Keywords: chemistry teaching, meaningful learning, leisure activity.

INTRODUÇÃO
Atividades lúdicas são capazes de levar à autonomia de atos e pensamentos ao indivíduo que as
realiza, além de dar prazer, equilíbrio emocional e contribuir para o desenvolvimento social (VYGOTSKY,
1989). Em sala de aula, a atividade lúdica pode ainda ser utilizada para tirar os alunos da monotonia
deixando que os mesmos, de forma descontraída e animada, exponham o seu conhecimento e
interajam com o professor/mediador e com os colegas de sala. Nas situações de ensino-aprendizagem,
os mecanismos e instrumentos associados a atividades lúdicas são importantes e eficientes, porque
promovem a construção do conhecimento e possibilitam o acesso do aluno a vários tipos de
habilidades.
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Nas aulas de química a atividade lúdica pode ser usada como uma ferramenta já que muitos
adolescentes não conseguem nem sempre associar os conceitos de química com o seu cotidiano. Com
as aulas que envolvem jogos, os alunos se tornam questionadores de muitos assuntos do seu dia-a-dia e
conseguem perceber que o seu conhecimento prévio sobre determinado assunto é valido e tem
conexões com o novo conhecimento que está sendo adquirido.
Neste trabalho apresentamos os resultados de uma intervenção em uma aula de Química, cujo
tema era matéria e suas propriedades utilizando um jogo simples, mas bastante motivador e que serviu
de articulador do conhecimento prévio e dos novos conhecimentos adquiridos pela turma numa
perspectiva da Aprendizagem Significativa.

MARCO TEÓRICO
Assumimos a Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por Ausubel em 1963, porque
pressupõe aproveitar o que o aluno já sabe, usando esses conhecimentos como “pontos de ancoragem”
(AUSUBEL e colaboradores, 1980). Tais pontos funcionam como uma base em que novas informações e
conceitos se apoiem. No entanto, tornar claro o prévio saber do aprendiz nem sempre é simples e são
necessárias estratégias de ação que suscitem saberes às vezes repousado em sua estrutura cognitiva.
Estilos cognitivos e de aprendizagem são termos que dizem respeito à forma e não ao conteúdo do que
se pensa, aprende ou sabe. O primeiro se relaciona a estratégias de processamento da informação para
resolver problemas e o segundo, relaciona-se a como os alunos interagem com as condições de
aprendizagem, abrangendo aspectos cognitivos, afetivos, físicos e ambientais, que favorecem o
processamento da informação (PENNING e SPAN, 1991).
Para Ausubel existem três fatores cognitivos que fazem parte do processo de aprendizagem: 1.
o que o aluno já sabe sobre determinado assunto deve se ligar com o que esta sendo ensinado; 2. é de
extrema importância o modo como o aluno faz a ligação do conceito que já possuía com o que esta
sendo ensinado e 3. o conceito que possuía deve estar bem claro em sua mente, pois poderá confundir
os conceitos anteriores ao que esta sendo passado.
Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem o professor deve trabalhar em quatro
perspectivas: a) perceber quais os conceitos mais importantes, os intermediários e os que não possuem
tanto significado, desta maneira poderão relacionar os mais importantes e os menos importantes,
priorizando qualitativamente e não quantitativamente; b) detectar as ideias prévias que os alunos não
possuem, mas que são importantes para a assimilação do conteúdo; c) perceber o que é importante
para o aluno e o qual o conhecimento que possui e e) utilizar recursos que ajude os alunos na absorção
dos conteúdos.
A aprendizagem na área de ciências da Natureza deve ter pretensões formativas e não
simplesmente o acúmulo de conhecimento. E isto se alcança quando o ponto de partida para o
aprendizado é um elemento vivencial do aluno, dando significado à aprendizagem e garantindo um
melhor contato professor-aluno (BRASIL, 1996). A atividade lúdica é uma atividade em que os alunos
apreendem através de jogos e brincadeiras e que acrescentem um novo conhecimento de forma
atrativa. Estes jogos tornam as aulas das ciências exatas mais prazerosas e produtivas, tanto para os
professores quanto para os alunos, para tanto é necessário que o professor faça um planejamento
prévio de como será essa atividade.
A brincadeira, seja simbólica ou de regras, não tem apenas um caráter de diversão ou de
passatempo. Pela brincadeira o aluno estimula uma série de aspectos que contribuem tanto para o
desenvolvimento individual do ser quanto para o social. A abordagem psicopedagógica dos jogos de
regras favorece o desenvolvimento da estruturas cognitivas, pois permite que o sujeito realize
descentralizações e coordenações de ponto de vista, bem como o desencadeamento de regulações
ativas no processo de escolha de procedimentos adequados ao alcance dos objetivos do jogo
(LACANALLO e colaboradores, 2002). Alguns estudos que, de uma forma ou de outra, abordam mais
diretamente o aspecto social do jogo de regras mostram que o jogar com regras traria uma contribuição
adicional, pois além de igualmente produzir experiências significativas para o trabalho com conteúdos
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escolares, envolveria uma realidade regulada por convenções que garante e organiza a convivência
coletiva, possibilitando a cooperação (CAIADO e ROSSETTI, 2009)

METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido na Escola Sizenando Silveira, localizada em Recife/PE em uma
turma de um curso preparatório para as Olimpíadas de Química. Os alunos são provenientes de várias
escolas do Recife e com níveis de conhecimento bem diversificado. A turma faz parte do projeto Ações
Construtivas do Ensino de Química nas Escolas Públicas, destinado para alunos de escolas públicas de
Pernambuco. As aulas, divididas em três horas semanais, foram ministradas por alunos de graduação do
curso de Licenciatura em Química (aqui denominado monitor) e foi orientado por professores formados
e com experiência no Ensino de Química.
A metodologia de trabalho foi dividida em dois momentos: I – elaboração de questões, pelos
monitores, que envolvessem o tema a matéria e suas propriedades e que tivesse algum significado para
o grupo e II – desenvolvimento da atividade em sala.
Os alunos foram divididos em quatro grupos, cada grupo escolheu um nome que o
representasse. Em um saco plástico haviam questões elaboradas como o exemplo da Tabela 1 e que
envolviam o assunto: matéria e suas propriedades. Enumeradas de 1 a 18, as questões foram sorteadas
e lidas em voz alta e os participantes se reuniam para pensar na resposta. Nas duas primeiras rodadas
de perguntas eles escreviam as respostas em um papel e passavam para a monitora que estava
mediando a atividade. A monitora computava os pontos de cada grupo e gerava uma discussão entre
eles. Após a discussão outra pergunta era então sorteada e o mesmo procedimento seguiu até a última
questão.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O jogo utilizado como estratégia neste trabalho pode ser classificado como jogo de regras. O
que caracteriza o jogo de regras é a existência de um conjunto de leis imposto pelo grupo, sendo que
seu descumprimento é normalmente penalizado, e uma forte competição entre os indivíduos. O jogo de
regra pressupõe a existência de parceiros e um conjunto de obrigações (as regras), o que lhe confere um
caráter eminentemente social. Assim foi possível promover uma interação maior entre os alunos, pois
os mesmos fazem parte de escolas diferentes. Faltava assim, um entrosamento entre eles e o trabalho
em grupo fez com que os alunos se aproximassem mais e trocassem saberes. Segundo Campos (2012):
“Aprender com o outro é mais rápido e mais efetivo porque é mais prazeroso. Uma das coisas que o jogo
assegura é esse espaço de prazer e aprendizagem (...)”
Como regra do jogo, as perguntas eram respondidas em voz alta pelo primeiro grupo que
levantasse a mão, se o mesmo errasse, a vez era passava para o segundo, até se conseguir a resposta
certa. O grupo que respondesse corretamente a pergunta teria que explicar sua resposta para todos. O
erro neste caso é importante, pois pode levar o aluno ou o grupo de alunos a refletir sobre ações
realizadas e elaborar estratégias a fim de vencer o jogo, resolver o problema. Assim os erros obtidos
durante o processo são repensados, reformulados e abolidos, dando lugar ao rigor na apresentação.
Com isso percebeu-se uma troca de saberes, entre os componentes, à medida que eles dialogavam
entre si para chegar a uma resposta certa e ao expor suas ideias criaram um debate entre os grupos. Por
outro lado, a análise do erro do aluno e a construção das estratégias de resolução dos problemas de
jogos fornecem ao professor subsídios para a sistematização dos conceitos trabalhados durante a
situação de jogo. Este diagnóstico das concepções dos alunos sobre o assunto em estudo e suas
conexões proporcionou à monitora o desempenho do seu papel de mediador entre o conhecimento
historicamente acumulado e o aluno (AUSUBEL e colaboradores, 1980).
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A estratégia deste estudo trás outro ganho importante do ponto de vista da Aprendizagem
Significativa quando os alunos fazem conexões do problema apresentado nas questões com os
conhecimentos prévios para construir uma resposta coerente e esta passa a ter alguma importância ou
significado. Desta forma os alunos aprimoram o seu conhecimento e agregando novos conceitos. Além
do mais, como as questões eram baseadas no cotidiano do aluno, a aprendizagem teve pretensões
formativas e não simplesmente o acúmulo de conhecimento o que deu significado à aprendizagem e
garantiu um melhor contato entre cada aluno e o grupo classe.
Para a aplicação do jogo, foram criadas questões potencialmente significativas e que pudessem
relacionar um conhecimento prévio como o conhecimento que se pretendia ensinar. A Tabela 1 mostra
uma das questões elaboradas para a intervenção descrita neste trabalho.
Tabela 1. Uma das questões elaboradas para este estudo.
Questão
Comentários
Seu pai está viajando com você e sua
família e vê um carro parado por falta de
combustível. Gentilmente seu pai cede um
pouco de combustível para o dono do carro
parado e o faz introduzindo uma pedaço de
mangueira no tanque e, após sucção, o
combustível escorre para um recipiente coletor.
Como é chamado este processo?

O tema trabalhado foi matéria e suas
propriedades. Dentro deste assunto estão as
misturas e as respectivas separações. Na
questão elaborada, tivemos como objetivo
mostrar para o aluno que uma situação que já
tenha acontecido ou poderá acontecer a
qualquer indivíduo (não necessariamente no
contexto proposto) faz parte deste estudo. Aqui
o processo de sifonação está sendo relacionado
com um processo de direta aplicação.

Cabe destacar que o maior ganho foi de todo grupo e não só de quem ganhou o jogo, pois
através desta experiência conseguiram se entrosar melhor e promover uma troca de saberes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito deste trabalho foi promover uma atividade dinâmica na resolução de questões e gerar
um maior entrosamento entre a turma. Tendo em vista que a química esta presente em nosso
cotidiano, tentamos mostrar para o aluno que muitas situações do seu dia-a-dia envolvem conceitos
químicos e que grande parte das suas preocupações podem ser resolvidas através do conhecimento
desta ciência.
Um dos desafios do professor é promover situações que usem os conhecimentos prévios que os
discentes já possuem para que eles consigam fazer ligação dos novos conhecimentos com esse que já
possuíam, desta forma estará dando um significado aos conceitos estudados e os motivando a aprender.
Ao utilizar o jogo de regras como recurso didático para a promoção do conhecimento obtivemos
um bom resultado, pois os alunos de forma ativa participaram da aula, expondo suas opiniões sobre o
tema e questionando o outro colega através de debates. Ao expor a sua opinião ocorria uma influência
recíproca de conhecimento entre os participantes quando as respostas eram divergentes. Desta maneira
o artifício utilizado dentro da perspectiva significativa, ajudou os alunos na ligação dos seus
conhecimentos e o que foi aprendido, além de promover uma troca de conhecimento.
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PAINEL 20: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA REPRODUÇÃO HUMANA NO 8º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
PEDRO RAIMUNDO MATHIAS DE MIRANDA
Universidade Federal do Acre - UFAC/ Colégio de Aplicação – CAP/ pr_mathias@yahoo.com.br

RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo a aprendizagem significativa dos aspectos
morfofisiológicos da Reprodução Humana no 8º ano do Ensino Fundamental, através de projeto de
ensino. Foram realizadas diferentes atividades a exemplo de exibição de filmes didáticos, palestras,
dentre outras. Nem sempre no meio familiar os adolescentes têm as orientações básicas para iniciar a
vida sexual com responsabilidade, cientes do funcionamento do seu corpo e o do seu parceiro(a), assim
como evitar uma gravidez não planejada, aborto e doenças sexualmente transmissíveis. Para
levantamento dos conhecimentos prévios e aprendizagem construída dos alunos foram aplicados um
pré e um pós-teste, contendo questões subjetivas e objetivas. Os resultados do pré-teste demonstraram
conhecimentos desconexos e destituídos de significado, mas considerados importantes “ancoradouros”
das novas informações constituintes do objeto de estudo. Os resultados do pós-teste foram
satisfatóriospelos índices de respostas corretas e parcialmente corretas, além da participação e
interesse dos alunos.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, reprodução humana, ensino de ciências.

ABSTRACT
The present work aimed the meaningful learning of the morphophysiological aspects of Human
Reproduction at the 8th grade of Elementary School, through teaching project. Different activities were
accomplished, as the exhibition of didactic films, lectures, among others. Not always in the
family, the adolescents have the basic guidelines to start their sexual life with responsibility, aware of
the functioning of their body and also of their partner's body, as well as avoid an unplanned pregnancy,
abortion and sexuality transmitted diseases. In order to identify the students’ prior knowledge and built
learning, a pretest and a posttest, containing subjective and objective questions, were applied. The
results of the pretest demonstrated disjointed knowledge and devoid of meaning, but considered
important "moorings" for the information that constitute the object of study. The results of the posttest
were satisfactory by the rates of correct and partially correct answers, besides the participation and
interest of students.
Key-words: meaningful learning, human reproduction, science teaching.

INTRODUÇÃO
A escola é o local por excelência, para o ensino e aprendizagem dos conteúdos que os alunos
levam para a vida e o mundo do trabalho. No entanto, a inovação do ensino visandoà aprendizagem
significativa através de ações de contextualização, inter e transdisciplinaridade, dentre outras, nem
sempre é bem aceita por muitos professores e principalmente pelos alunos.
Aprender significativamente é resultado do esforço, dedicação e vontade por parte de
professores e alunos, e requer envolver-se com o conteúdo, pesquisar, argumentar, produzir, e se
necessário, refazer tudo de novo. Talvez de forma inconsciente, ainda somos mais favoráveis a poupar o
trabalho mental, sinônimo de exigência, de sofrimento e angustia que requer o exercício para construir
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a aprendizagem significativa pelos alunos, a ter que, planejar e replanejar, ensinar, corrigir, ensinar de
novo e recorrigir.
A aprendizagem significativa dos conteúdos sobre a reprodução humana, em seus aspectos
morfofisiológicos, é de fundamental importância desde as séries iniciais da Educação Básica, para que o
aprendiz possa fazer escolhas acertadas tendo por base o aprendizado escolar.
Nos dias atuais, diversas questões sobresexo e sexualidadesão abordadas cotidianamente nos
meios de comunicação, principalmente na internet. A sexualidade enquanto questão da razão, da
cultura e dos sentimentos, têm grande relevância no desenvolvimento e na vida psíquica das
pessoas,uma vez que está relacionada com a busca do prazer e do sentir-se pleno, sendo um direito e
uma das necessidades básicas dos seres humanos.
Desde 1996, aorientação sexual é um dos temas transversais proposto nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCNs, e deve impregnar toda a área educativa do ensino fundamental e ser
tratada pelas diversas áreas do conhecimento, visando à compreensão e reflexão da realidade social,
formação plena e exercício da cidadania (SILVA, 2009).
Pesquisa realizada em 2009 pelo Ministério da Saúde para caracterizar o comportamento
sexual do brasileiro, mostrou que 35,4% dos brasileiros fizeram sexo antes dos 15 anos de idade,
comprovando que crianças e adolescentes estão descobrindo a sexualidade e os limites do próprio
corpo cada vez mais cedo. Assim, a orientação sexual sem mitos e preconceitos, através do diálogo da
forma mais aberta possível, deve acontecer tanto na escola quanto no seio familiar (QUEEN, 2011).No
entanto, a depender da cultura, escolaridade, tabus,opção religiosa de muitos pais e professores, dentre
outros, a orientação sexual geralmente limita-se a recomendação do uso de preservativos e/ou de
anticoncepcional, para evitar uma gravidez não planejada e doenças sexualmente transmissíveis (DST’s),
ou ainda, para as meninas“sexo, somente depois do casamento”.
As escolas e os sistemas de educação poderiam fazer a diferença promovendo uma
aprendizagem significativa dos aspectos relacionados à reprodução humana e sexualidade. E por que
isto não vem sendo feito? Por diversos motivos. Uma reflexão sobre os motivos, nos remete ao fato de
inúmeras escolas e professores estarem mais preocupados em dar conta dos conteúdos do vestibular, a
discutir ou pelo menos correlacionar os conteúdos com problemas ou questões de cunho social. Dessa
forma, temas como sexualidade, gravidez não planejada na adolescência, drogas, homossexualidade,
fome, violência, entre outros, ficam restritos quase sempre aos projetos, feiras de ciência, semanas
temáticas, entre outras ações pontuais, que nem sempre, pela forma como são realizados, na maioria
das vezes, possibilita o aprendizado contextualizado e significativo.
É consenso entre a maioria dos pesquisadores e educadores que a escola é um dos melhores
lugares para tratarmos dos inúmeros aspectos relacionados à reprodução humana e outros temas
correlacionados, afinal:
[...] estar formado para a vida significa mais do que reproduzir dados,
denominar classificações ou identificar símbolos. Significa saber se informar,
comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar problemas de
diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática e solidaria, ser
capaz de elaborar criticas ou propostas; e, especialmente, adquirir uma
atitude de permanente aprendizado.(PCN+ Ensino Médio. BRASIL, 2002).
Dado o exposto, realizamos o projeto de ensino Aprendizagem Significativa da reprodução
humana no 8º ano do ensino fundamental, com duas turmas de uma escola pública, em Rio Branco –
Acre, no período de maio a julho de 2011.

OBJETIVO GERAL
Promover a aprendizagem significativa da reprodução humana em seus aspectos
morfofisiológicos básicos do sistema genital masculino e feminino, fecundação, gravidez, parto,
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métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis através de diferentes modalidades de
ensino e aprendizagem, no 8º ano do Ensino Fundamental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, afirma dentre outros aspectos,que
quando o aprendiz se depara com um conjunto de informações na aprendizagem escolar, e aprende o
conteúdo de maneira literal, a aprendizagem é mecânica, uma vez que só conseguirá reproduzir o
conteúdo da maneira idêntica àquela que foi ensinada. Como consequência, não conseguirá utilizar as
informações para a solução de problemas do seu cotidiano. Para a aprendizagem ser significativa, aose
deparar com um conjunto de novas informações(conceitos, proposições, princípios, fatos, imagens,
símbolos ...), o aprendiz deverá promover conexões entre as informações, o conhecimento prévio
ousubsunçor, eo seu cotidiano, de forma direta ou através de assuntos correlatos. Assim, o aprendiz terá
mais facilidade de construir significados pessoais, transformando as informações em conhecimentos,
além de desenvolver a capacidade de transferir o aprendizado do conteúdo para um contexto diferente
daquele em que ela se concretizou (AUSUBEL, 2003, TAVARES, 2008).
Encontramos nas ideias de David Ausubel uma “reflexão sobre a aprendizagem significativa
escolar e o ensino, em vez de generalizar e transferir à aprendizagem escolar conceitos ou princípios
explicativos extraídos de outras situações ou contextos de aprendizagem” (PELIZZARI etalli, 2002, p. 38).
Nas palavras de Carvalho (2002, p. 55) “aprender um conteúdo implica atribuir-lhe significado.
Os conhecimentos que se constroem na escola só têm sentido quando são o resultado de uma interação
entre o saber escolar e os outros saberes”. A isto precisamos somar a disposição do aluno em aprender
e o trabalho do professor em desafiar e orientar os alunos, para que os mesmos se abram as
possibilidades de aprendizagem e compreendam que os conteúdos escolares não têm fins em si
mesmos, mas constituem meios essenciais para o desenvolvimento de todas as potencialidades do
indivíduo.
Para que aconteça a aprendizagem significativa é essencial que o professor não dê aulas como
se estivesse passando conteúdos prontos e estáticos, mas que as construa junto com seus alunos; que
os desafie a revisar os conhecimentos adquiridos; que os questionamentos causem “sede do saber”aos
alunos ao invés de dar-lhes respostas prontas. Na busca pela aprendizagem significativa, jamais um
professor deve reprimir um aluno, mas encontrar e trabalhar o seu potencial, estimulando-o a
conquistar sua autonomia, incentivando-o a interagir com os colegas(SANTOS, 2008, p.1-9).

METODOLOGIA
Na busca pela aprendizagem significativa dos aspectos morfofisiológicos relacionados à
reprodução humana, enquanto conteúdo escolar do 8º ano do Ensino Fundamental, além de aulas
expositivas dialogadas com a utilização do livro didático eprojeção de slides, aulas práticas
(demonstrações) com o uso de peças anatômicas do sistema genital masculino e feminino e do
desenvolvimento fetal; foram realizadas as seguintes atividades: a) Levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunosatravés da aplicação de questionário (pré-teste),contendo questões de resposta
estruturada ou objetiva e livres; b) Uso dos filmes didáticos:Reprodução humana
(EncyclopaediaBritannicaFilm, BiologyProgram), Sexo e Por Dentro do Útero (Atlas do Corpo Humano,
Discovery Channel) com comentários durante e depois da exibição; c) Palestra sobre métodos
anticoncepcionais edoenças sexualmente transmissíveis por profissionalespecializado da Secretaria
Municipal de Saúde de Rio Branco - Acre; d) Leitura dos livros paradidáticos: Os guerreiros do tempoe O
portão do paraíso, de Giselda L. Nicolelis; E agora, mãe?, de Isabel Vieira; Menina mãe, de Maria da
Glória C. de Castro e Crescer é perigoso, de Marcia Kupstas, que abordam sexo, gravidez, doenças
sexualmente transmissíveis e AIDS na adolescência, com debate dos temas durante as aulas; e)
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Elaboração e apresentação, pelos alunos, de peça teatral abordando o tema sexo, gravidez e uso de
drogas na adolescência; f) Mostra para a comunidade escolar dos diversos aspectos abordados sobre a
reprodução humana, métodos anticoncepcionais, gravidez na adolescência, dentre outros, por ocasião
do “Dia da Família na Escola”. Além das atividades avaliativas para acompanhar o desenvolvimento da
aprendizagem, foi aplicado ao final do projeto o mesmo questionário (pós-teste) que serviu para
comparar o aprendizado construído com os conhecimentos préviosdos alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira atividade do projeto foi o levantamento de dúvidas, expectativas e conhecimentos
prévios (pré-teste). Responderam o pré-teste um total de 59 alunos distribuídos em duas turmas. Após a
realização de todas as atividades, o pós-teste foi respondido por 55 alunos presentes na aula no dia da
aplicação. As questões do pré e pós-teste foram as mesmas, assim comoos critérios adotados para
correção. Neste trabalho optamos por analisar apenas parte das questões do questionário do pré e pósteste, a seguir transcritas.
1. Quais órgãos formam o sistema genital (ou reprodutor) masculino?
2. Quais órgãos formam o sistema genital (ou reprodutor) feminino?
3. O nosso corpo se forma a partir de uma única célula – a célula-ovo ou zigoto. De onde se origina o
zigoto?
4. O que você entende por sexo “seguro”?
5. Em qual órgão (ou órgãos) do sistema reprodutor feminino ocorre a gestação?
6. Quais são métodos anticoncepcionais definitivos (esterilização) em homens e mulheres?
7. O que são métodos anticoncepcionais?
8. Como você entende ou define: a) menstruação; b) ciclo menstrual; c) período fértil; d) ovulação; e)
fecundação.
A evolução das respostas do pré para o pós-teste, a título de exemplo, pode ser verificada na
Tabela 1, pela transcrição literal das respostas de dois alunos –M.S.C.S. (aluno “A”)e M. B. O. (aluno “B”),
ambos com 13 anos.
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Tabela 1 – Evolução das respostas obtidas no pré e pós-teste, de dois alunos que participaram do
projeto de ensino Aprendizagem Significativa dos aspectos morfofisiológicosda reprodução
humana no 8º ano do Ensino Fundamental(“A” - aluno M.S.C.S.; “B” – aluno M.B.O.).

Questões propostas
1. Quais órgãos formam o
sistema genital (ou
reprodutor) masculino?

2. Quais órgãos formam o
sistema genital (ou
reprodutor) feminino?

Pré-teste

Pós-teste

A – “pênis, testículo, sistema
urinário, etc”

A – “testículo, pênis, próstata,
epidídimos, glândulas seminais”

B – “espermatozoide”

B – “pênis, saco escrotal,
testículos, ducto deferente,
próstata, glândula seminal,
uretra”

A – “vagina, sistema urinário, etc”

A – “vagina, útero, ovário e tubas
uterinas”

B – “óvulo”

B – “vagina, útero, ovários,
pudendo”

3. O nosso corpo se forma a
partir de uma única célula –
a célula-ovo ou zigoto. De
onde se origina o zigoto?

A – “o espermatozoide se une com
o óvulo, gerando o zigoto”

A – “o zigoto se origina da junção
do espermatozoide com o óvulo”

B – NÃO RESPONDEU

B – “da junção do gameta
masculino com o feminino”

4. O que você entende por
sexo “seguro”?

A –“é quando as pessoas usam
preservativos, para não correr
nenhum risco de pegar alguma
doença”

A – “é quando a pessoa está se
prevenido, com camisinha, que
esta se prevenindo de contrair
doenças e até uma gravidez
indesejada”

B – “eu entendo que é se proteger
de doenças, gravidez indesejada,
etc”

B – “é sexo com preservativo
quando uma pessoa usa um
método anticoncepcional para
não pegar nenhuma doença ou
engravidar”

5. Em qual órgão (ou órgãos)
do sistema reprodutor
feminino ocorre a gestação?

A –“no útero”

A – “no útero”

B – NÃO RESPONDEU

B – “útero”

6. Quais os métodos
anticoncepcionais

A –“homem: vasectomia,mulher:

A – “homem: vasectomia, na
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definitivos em homens e
mulheres?

tira o útero”

mulher: ligadura de trompas”

B – NÃO RESPONDEU

B – “vasectomia”

7. O que são métodos
anticoncepcionais?

A – “pílulas, injeções, etc”

A – “são métodos usados para
prevenir uma gravidez ou uma
DST”

B – “são métodos para evitar a
gravidez”

B – “são métodos que diminuem
as chances de gravidez e de
passagem de doenças”

De modo geral, as respostas do pós-teste foram mais coerentes com as questões propostas
indicando bom aproveitamento das atividades realizadas durante o projeto de ensino e um aprendizado
mais efetivo dos aspectos básicos da reprodução humana, enquanto conteúdo de ensino no 8º ano do
Ensino Fundamental.
O percentual das respostas obtidas e analisadas qualitativamente e quantitativamente no préteste (conhecimentos prévios, possíveis subsunçores) e pós-teste são apresentados nas figuras 1 e 2,
respectivamente.
Os critérios adotados para análise das respostas foram: não respondeu (barra azul); resposta
inadequada ou nula (barra verde); a expressão “inadequada” está sendo utilizada para classificar as
respostas não condizentes com o que foi proposto nas questões,resposta parcialmente correta (barra
amarela), isto é, a ideia apresentada se aproximou do correto, apesar da falta de um termo ou uma
complementação da ideia, ou ambos; e resposta correta (barra vermelha), isto é, coerente com o que
foi proposto nas questões, considerando principalmente os aspectos biológicos. É preciso ressaltar que
mesmo as respostas inadequadas (ou nulas) sinalizam a existência de subsunçores, ainda que
impróprios, mas de certa forma, essenciais para a “ancoragem” das novas informações, pois dentro de
uma lógica de quem responde há um sentido na resposta dada, o que torna a resposta “verdadeira ou
lógica”, pelo menos naquele momento para o aluno.
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28,8
33,9
11,9
25,4
5,1
16,9
8,5
69,5

Questões propostas

47,5
18,6

Onde ocorre a gestação?

33,9
77,9
6,8
8,5
6,8

O que é sexo "seguro"?

23,7
6,8
15,3

Como se origina o zigoto?

54,2
1,7
55,9
8,5

Órgãos genitais femininos

33,9
1,7
55,9
6,8

Órgãos genitais masculinos

35,6

0
Não respondeu

20

40 obtidos das60respostas
Percentuais

Inadequada ou nula

Parcialmente correta

80

100

Correta

Figura 3–Média percentual de respostas obtidas no pré-teste. Nao respondeu (barra azul); inadequada
ou nula (barra verde); parcialmente correta (barra amarela) e correta (barra vermelha).
De modo geral, as respostas obtidas no pré-teste indicam um conhecimento descontínuo,
aparentemente destituído de significado, à exceção da questão de número 4, sobre o entendimento de
sexo “seguro”. O percentual de 77,9% de acerto, somado a 6,8% de resposta parcialmente correta
(figura 1) é devido, provavelmente, ao senso comum e/ou informações sobre o uso de preservativos,
veiculadas nos meios de comunicação como forma de evitar contrairdoenças sexualmente
transmissíveis.
Ainda de modo geral, prevaleceu no pré-teste um número considerável de questões não
respondidas em relação às questões com respostas nulas ou inadequadas (figura 1), indicando que os
conteúdos conceituais abordados sobre a reprodução humana e sexualidade, provavelmente ainda não
haviam sido tratadas nas séries anteriores, tão pouco no seio familiar, de forma mais precisa e
consistente. Podemos tomar como exemplo,o fato de mais de 33% dos alunos ter deixado de responder
as questões de número 1 e 2, pela dificuldade de relacionar e compreender a reprodução com as
funções dos órgãos genitais masculino e feminino, bem como a complementaridade entre os mesmos.
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83,6
14,6
0
1,8
47,3
29,1
5,4
18,2
74,5
12,7

Onde ocorre a gestação?

7,8

Questões propostas

69,1
21,8
7,3

O que é sexo "seguro"?

1,8
47,3
0
36,3

Como se origina o zigoto?

16,4
40
52,7
0

Órgãos genitais femininos

7,3
27,3
70,1
0

Órgãos genitais masculinos

1,8

0

20

40

60

80

100

Percentuais obtidos das respostas
Não respondeu

Inadequada ou nula

Parcialmente correta

Correta

Figura 4 - Média percentual de respostas obtidas no pós-teste. Não respondeu (barra azul);
inadequada
ou nula (barra verde); parcialmente correta (barra amarela) e correta (barra vermelha).

Podemos perceber pelo percentual de acertos e respostas parcialmente corretas no pós-teste
(figura 2), um aprimoramento significativo dos conceitos sobre sexualidade e reprodução humana,
indicando que o conjunto das atividades realizadas contribuiu para formar conhecimentos prévios
(subsunçores) e reorganizá-los na estrutura cognitiva da maioria dos alunos, ou seja, foi possível
constatar um avanço significativo quanto aassimilação ou retenção dos conceitos trabalhados e,
segundo Ausubel, Novak, Hanesian (1980, p. 17), “a estruturação do conhecimento ocorre de forma não
arbitrária, por acolhimento de novas informações, o que permite ao aprendiz interiorizá-las, tornandoas mais compreensíveis”.
A compreensão e clareza dos conteúdos conceituais são fundamentais para a tomada de
atitudes corretas. A questão sobre o entendimentoou definição de menstruação, ciclo menstrual,
período fértil, ovulação e fecundação, obtiveram os maiores índices de “não respondeu”e “nula” no préteste, e “nula” e “parcialmente correta” no pós-teste, a exceção para período fértil e fertilização (tabela
2).
Tabela 2 – Índice percentual de respostas no pré e pós-testesobre entendimento ou definição de
menstruação, ciclo menstrual, período fértil, ovulação e fecundação (questão 8).
Entendime
nto
ou
definição
de:

Índice percentual de respostas no préteste
Não
respond
eu

Nula ou
inadequa
da

Parcialme
nte
correta
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Menstruaçã
o

28,8

50,8

20,4

-

10,9

38,2

36,3

14,6

Ciclo
menstrual

59,3

30,5

10,2

-

12,7

40,0

43,6

3,7

Período
fértil

64,3

20,4

6,8

8,5

16,4

14,5

27,3

41,8

Ovulação

86,4

8,5

5,1

-

20,0

40,0

10,9

29,1

Fecundação

35,6

27,1

11,8

25,4

14,5

12,7

10,9

61,8

Adefinição e compreensão de período fértil, ovulação e fecundação são aspectos relevantes
para moças e rapazes cientes do que poderá acontecer numa relação sexual no período fértil, mesmo
com uso de preservativo, e assim, repensar sua decisão no sentido de adiá-la se considerarem o risco de
uma gravidez não planejada, uma preocupação crescente entre os jovens. Em pesquisa realizada pelo
Ministério da Saúde,
[...] 60% dos jovens usam a proteção na primeira relação e apenas 30%
quando o parceiro se torna fixo. O preservativo também vem sendo deixado
de lado no sexo casual. O descuido pode ser sentido no aumento em 2% no
número de casos de AIDS entre os jovens, em 2009. [...] na adolescência, o
uso de preservativo é ainda mais complexo, uma vez que “eles não tem
habilidade nem com a mulher nem com o preservativo [...] e as meninas por
sua vez cedem. Essa é uma das explicações para o fato de a faixa entre 13 e
19 anos ser a única na qual há mais mulheres soropositivas do que homens”,
afirma Maria H. Vilela (RUBIN, 2010, p.128-129).
Ainda que a aprendizagem do conteúdo sobre os aspectos morfofisiológicos da reprodução
humana não possaserconsiderada significativa em sua totalidade, mesmo a aprendizagem mecânica,
com base no referencial ausubeliano, concebida como a retenção de novas informações com pouca ou
nenhuma associação a conceitos relevantes, é de fundamental importância, uma vez que como afirma
Moreira (2008, p. 23)há um contínuo entre a aprendizagem mecânica e a significativa. Por outro lado,“a
aprendizagem mecânica também tem importância para alguns temas apresentados ao aluno e esse
aprendizado poderá, no futuro, transformar-se em significativo” (CESARet. al., 2010, p. 548).
A reprodução humana e os aspectos da sexualidade são temas instigantes que despertam o
interesse e a atenção dos adolescentes, tanto na escola como fora dela.Conforme Cesar et. al. (2010, p.
548) e outros estudiosos da teoria de D. Ausubel, o interesse pelo conteúdo é fundamental no processo
de aprendizagem, e junto com os conhecimentos prévios poderão se constituir numa ferramenta
poderosa para que o educadororiente melhor seus alunose, assim, auxilie-os naconstrução do
conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estratégia de trabalho com o projeto de ensino, através da realização de diversas modalidades
didáticas, levou a resultados positivos, não só pelos índices de respostasparcialmente corretas e
corretas no pós-teste, mas sobretudo pela participação e interesse dos alunos, a exemplo da peça
teatral escrita e encenada no evento “Dia da Família na Escola”, por um grupo de alunos, a partir da
leitura e debate do conteúdo dos livros paradidáticos, e que também serviu para aproximar ainda mais o
conteúdo de ensino da realidade dos mesmos.
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É certo que falhas ocorreram, a exemplo de não termos retomado a tempo, conteúdos
conceituais relevantes como ciclo menstrual, período fértil, ovulação, formação do zigoto,gravidez de
gêmeos, dentre outros, dado a necessidade de realizarmos as avaliações bimestrais e encerramento do
semestre.Também não fizemos utilização de mapas conceituais, importante ferramenta pedagógica,
que auxiliaos alunos a reorganizar os conhecimentos prévios e as novas informações,no sentido de
promover melhor compreensão e organização lógica do conteúdo.Contudo, a nosso ver, o trabalho
realizado constituiu instrumento essencial de aprendizagem, que pode e deve ser aprimorado pela
combinação com outros saberes dentro e fora da escola.
Fazendo uso daação-reflexão-ação que deve permear toda atividade pedagógicaobjetivando a
aprendizagem significativa, sem dúvida, as situações de ensinoserviram para encantar e auxiliar os
alunos a serem os promotores de sua própria aprendizagem, e isto nos basta para afirmar que os
resultados foram plenamente satisfatórios.
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LINDOMAR AVELINO DA SILVA
Espaço Ciência/ lindomar.avelino88@gmail.com

ROBERTA CRISTINA DA SILVA
Espaço Ciência/ beta.lab.ec@gmail.com

RESUMO
Este trabalho descreve a utilização dos resultados de uma pesquisa científica como ferramenta para a
promoção de uma Aprendizagem Significativa no ensino de química. O trabalho foi dividido em duas
partes. A parte experimental, para estudar a degradação de copos descartáveis à base de poliestireno
(PS) expostos à radiação gama. Na segunda parte, os resultados obtidos na parte experimental foram
discutidos em uma turma do terceiro ano do ensino médio para complementar o ensino de polímeros e
conectá-lo com o ensino de radioatividade que já havia sido trabalhado na turna. Verificamos que o os
alunos puderam compreender a química como uma ferramenta para resolver problemas cotidianos e a
partir de pesquisas científicas. A estratégia de ensino utilizada colaborou para a construção de um
conhecimento que foi iniciada por aqueles elementos que o aluno já conhecia, para que o novo
adquirido fosse relevante à sua estrutura cognitiva, possibilitando o desenvolvimento das competências
requeridas para um aluno de ensino médio.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, polímeros, radioatividade, ensino de química

ABSTRACT
This paper describes the use of results of scientific research as a tool to promote a Meaningful Learning
in teaching chemistry. The work was divided into two parts. The study of the degradation of cups based
on polystyrene (PS) exposed to gamma radiation was performed in the experimental part. The results
obtained in the experimental part were discussed in a classroom to supplement the teaching of
polymers and connect it with the teaching of radioactivity already studied by the graders. We found that
the students could understand the chemistry as a tool to solve everyday problems and from scientific
research. The teaching strategy used contributed to the construction of a knowledge that was started by
those elements that the student already knew, that the new acquisition was relevant to their cognitive
structure, enabling the development of skills required for a high school student.
Keywords: meaningful learning, polymer, radioactivity, teaching chemistry

INTRODUÇÃO
As possibilidades de aprendizado em ciências e, em especial no ensino de química, a partir da
aplicação de atividades que exigem a leitura de artigos científicos, são mencionadas em alguns trabalhos
(FRENCH, 1992; TILSTRA, 2001; BALDWIN, 2003). A revisão de conceitos básicos de Química, a
correlação entre eles e o entendimento de suas possíveis aplicações, objetivos buscados no ensino de
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Química, podem ser contemplados através da aplicação de atividades em sala de aula que privilegiem a
discussão e a compreensão de resultados de pesquisas científicas na área cujo tema pretende-se
ensinar.
Embora o gênero textual artigo científico utilizado como recurso didático complementar já seja
prática entre professores de ensino médio, são poucos os estudos que investigam a utilização de
resultados de uma pesquisa científica como facilitadora da Aprendizagem Significativa. Neste estudo
pretendemos contribuir para um melhor entendimento da contribuição didática da divulgação científica
em uma aula de Química na qual os resultados de uma pesquisa científica, originalmente concebidos
para fins não didáticos, são adaptados com o objetivo de auxiliar no ensino e na aprendizagem de
conceitos relacionados com os temas polímeros e radioatividade. Além disto, pretendemos viabilizar a
apropriação didática desta ferramenta na perspectiva de uma Aprendizagem Significativa.

REFERENCIAL TEÓRICO
A Aprendizagem Significativa tem como eixo central a interação cognitiva entre novos
conhecimentos e conhecimentos prévios, denominados de subsunçores por David Ausubel (MOREIRA e
MASINI, 1982). Assim, a Aprendizagem Significativa consiste na relação entre uma nova informação e
uma informação pré-existente no indivíduo, para que possa ser elaborada. Contudo a ocorrência deste
processo depende também da intencionalidade daquele que aprende.
No ensino de química é bastante comum a utilização de experimentos, cujo objetivo é
favorecer a compreensão de fenômenos científicos ou fazer uma representação de conceitos comuns.
Essas representações buscam fazer uma aproximação de um domínio familiar para outro que se busca
compreender ou aprender. Esse processo se dá por formação de modelos mentais em base de um
raciocínio analógico. Conexões entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento adquirido pelo
aluno também podem ser promovidas com o uso da experimentação. Assim a experimentação pode
contribuir para desenvolver algumas competências tais como: compreensão de um problema,
simplificação e modelagem do problema, formulação de hipóteses, proposição metodológica,
verificação de hipóteses, realização de medidas, análises de dados, elaboração de conclusões, dentre
outras. Um procedimento alternativo ou complementar à utilização de experimentos no ensino de
Ciências está na utilização dos resultados de pesquisas científicas como forma de desenvolver algumas
das competências citadas.
O questionamento reconstrutivo pode ser exaltado em uma educação pela pesquisa ou pela
análise de resultados de uma pesquisa científica que leva o indivíduo a se posicionar a favor da
mudança, devido à descoberta crítica, superando o lugar de “massa de manobra”(DEMO, 2005). Esta
prática não não só dá lugar a um trabalho coletivo, mas desenvolve a capacidade para realizar, criar,
pôr em ação algo de forma satisfatória, para que se formem cidadãos críticos, com leitura própria da
realidade e atuante sobre ela.
O questionamento é o passo inicial e o movimento do aprender através da pesquisa ou da
análise de resultados inicia-se com o questionar. O exercício de perguntar, além de tudo, fortalece a
consciência crítica, a qual não se satisfaz com as aparências, mas reconhece que a realidade é mutável e
está sempre disposta a revisões. Mas não se pode ficar somente nas interrogações, é preciso agir. Passase, então, para a construção de argumentos, passo intermediário. Entretanto, ele revela que não se
pode ficar apenas na leitura e na coleta de dados, é preciso interpretar as novas informações e explicitálas. Chega-se, finalmente, à comunicação do conhecimento construído, porém não como passo final e
estanque, pelo contrário, como um novo início, sugerindo o movimento em espiral (MORAES e
colaboradores, 2004).
A escolha da pesquisa deve apresentar uma discussão que venha a ter significado para o aluno.
O assunto polímeros foi escolhido para este estudo, pois é um conteúdo que está inserido nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) (BRASIL, 1999) e que muitas vezes não chega a ser abordado
no ensino médio. A grande importância da abordagem do referido assunto está não só nos inúmeros
objetos consumidos diariamente e que fazem parte diretamente do cotidiano dos alunos, mas na
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necessidade de discussão sobre o consumo consciente de materiais plásticos e seu descarte na
natureza, que é um tema transversal também previsto nos PCN´s. Para Marconato e colaboradores
(2002), o tema polímeros é pouco trabalhado nas escolas brasileiras de ensino médio, principalmente
pela falta de textos e experimentos adequados às necessidades de tais escolas. Para minimizar a
complexidade desse assunto, podem ser utilizados exemplos relacionados ao cotidiano, verificando-se
as propriedades dos materiais poliméricos e relacionando-as com a sua estrutura.
Um aspecto da utilização prática de polímero que gera muita discussão é a forma poluente
destes artigos no meio ambiente após o descarte. Trazer os resultados de uma pesquisa que mostre este
problema de forma científica deve favorecer a Aprendizagem Significativa na medida em que propicia
uma reorganização da informação e do conhecimento armazenado na estrutura cognitiva do aluno
(NOVAK, 1977).

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma turma do terceiro ano do ensino médio no Colégio de Aplicação
na Universidade Federal de Pernambuco (CAp-UFPE). A turma pertencia ao turno matutino e continha
30 alunos regularmente matriculados. As aulas de química no referido colégio têm uma carga horária
de 3 aulas semanais.
A intervenção aconteceu em duas etapas:
Na etapa 1, um aluno da turma (aqui denominado aluno-pesquisador) foi convidado a realizar
uma pesquisa científica no horário extra-classe sob orientação da professora de química, cujo o objetivo
era avaliar os efeitos da radiação gama na degradação de copos descartáveis a base de poliestireno (PS).
Os copos foram coletados na própria escola e faziam parte dos descartáveis utilizados pela comunidade
escolar. A pesquisa foi realizada no laboratório do CAp-UFPE em parceria com o Departamento de
Energia Nuclear da UFPE. Esta pesquisa foi cuidadosamente planejada no intuito de articular os
conhecimentos de polímeros e radioatividade que já haviam sido trabalhados ao longo do ano na
referida turma.
Na etapa 2 os resultados obtidos na pesquisa científica desenvolvida pelo aluno-pesquisador
foi apresentada para o grupo classe. Uma breve apresentação da pesquisa foi realizada pelo alunopesquisador, mas a interpretação dos resultados obtidos foi totalmente direcionada para os alunos do
grupo classe. No final do processo, os alunos realizaram uma produção textual individual que foi
coletada para avaliação e análise da intervenção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Poliestireno (PS), que é a base dos copos descartáveis utilizados na primeira etapa desse
estudo, é um polímero a base de hidrocarboneto, termoplástico, largamente utilizado na indústria de
artefatos poliméricos devido o seu baixo custo e fácil moldagem. Contudo, a sua vasta aplicabilidade
industrial e a ausência de mecanismos de reciclagem tornam crescente a poluição do meio ambiente
pelo polímero, caracterizado por ser bastante resistente a intempéries. Ao ser induzida a sua
degradação com a radiação gama proveniente de uma fonte de Cobalto-60, o PS não mostrou qualquer
modificação significativa em suas propriedades (OLIVEIRA e colaboradores, 2008). A alta resistência do
PS, que constitui os copos descartáveis em estudo, pode ser explicada pela presença de anéis
aromáticos na sua estrutura química e que confere estabilidade radiolítica ao polímero, pois a energia
depositada pela radiação gama no sistema é dissipada pelo anel (CHARLESBY, 1960). A resistência
apresentada pelas amostras de copos descartáveis a base de PS à radiação gama, também evidencia o
longo tempo que esse material levaria para se decompor no meio ambiente, sob a ação de efeitos de
menor grandeza, ressaltando a importância da reciclagem do polímero para a preservação do meio
ambiente. Os resultados foram representados por gráficos que foram apresentados para o grupo classe
pelo aluno-pesquisador e o processo foi mediado pela professora de Química.
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A apresentação dos resultados da pesquisa científica como ferramenta para o desenvolvimento
de uma Aprendizagem Significativa vem confrontar com a forma tradicional de ensino-aprendizagem que
consiste em repetir, recitar e ensinar o que já está pronto, em vez de fazer agir, operar, criar, construir a
partir da realidade vivida pelo aluno. Procurou-se construir o conhecimento a partir de uma situaçãoproblema que foi gerada na pesquisa, em que o aluno é instigado a selecionar, organizar, relacionar,
interpretar dados e informações a fim de tomar decisões.
Utilizou-se nesta intervenção o discurso dialógico, ou seja, aquele que reconhece e põe em
debate diferentes pontos de vista, que considera o que o aluno tem a dizer do seu próprio ponto de
vista, privilegiando seu conhecimento prévio. Desse modo, o aluno se liberta da passividade de
assistente e o professor se liberta da responsabilidade unilateral de “doador” para interventor do
processo de construção do conhecimento junto ao aluno (MORTIMER, 2002). Contudo para que o
ensino a partir de uma pesquisa científica resulte em aprendizagem é necessário que alunos e
professores compartilhem significados. Nesta experiência a professora ajudou os alunos a
reconhecerem um problema e utilizando seus conhecimentos, ofereceu novas situações, que
possibilitaram aos alunos a compreensão de um novo fenômeno, construiu modelos mentais para o
fenômeno e esta ações são eixos para uma Aprendizagem Significativa. Além do mais, as habilidades da
observação e interpretação de dados foram trabalhadas nesta intervenção e o fato dos alunos se
colocarem no papel de “cientistas” na busca de uma explicação para os resultados, levaram-nos a
identificarem que a química não só é uma ciência integrada, mas que uma pesquisa científica pode ser
muito útil para a sociedade. A química sai de uma situação de memorização e passa a ocupar um papel
de aplicação e sentido real do aprendizado dos seus conteúdos. Vale salientar que o fato de um
integrante do grupo-classe poder estar em uma situação de pesquisador, não só chamou a atenção dos
outros alunos, como propiciou a este aluno um aumento na sua auto estima quando lhe mostrou a sua
importância e a sua capacidade em gerar conhecimento científico.
O trecho abaixo foi retirado da produção textual de um aluno após a intervenção:

“A utilização do plástico na confecção de vários objetos trouxe uma série de
vantagens para a sociedade, dentre elas podemos considerar o menor peso, a
menor fragilidade e o fato de ser descartável. Mas os plásticos não trouxeram só
vantagens. Uma desvantagem pode ser citada é o fato de demorar mais que outros
compostos para se desintegrar. E tendo em vista o aumento da utilização doméstica
deste material, a quantidade de objetos no meio ambiente tem aumentado e
acarretado preocupações. Apesar disso a reciclagem é a solução para isso.”

Verifica-se no trecho apresentado a importância do ensino de química em desenvolver no aluno
a capacidade de tomar decisões com relação a problemas encontrados no seu dia-a-dia, o que fortalece
a necessidade de vincular os conteúdos trabalhados com o contexto social em que o aluno está inserido.
Para Vygostsky (1988), o processo de construção de conceitos é equacionado com a construção de
significados. Nesse sentido, o processo de aprendizagem não é visto como a substituição das velhas
concepções, que o indivíduo já possuia antes do processo de ensino, pelos novos conceitos científicos,
mas como uma negociação de novos significados num espaço comunicativo. As interações discursivas
são consideradas como constituintes do processo de construção de significados, juntamente com a
contextualização, em que os professores fazem perguntas que levam os alunos a pensar e os alunos são
capazes de articular suas idéias em palavras, demonstrando o papel mediador do professor.
Cabe salientar que existem várias revistas de divulgação científica on line, cujos resultados de
pesquisas podem ser úteis como estratégia de ensino em escolas que não dispõem de laboratórios para
produção dos seus próprios dados científicos como apresentado neste estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização dos resultados de uma pesquisa científica como ferramenta para o ensino de
química funcionou como um elemento estruturador, ajudando a motivar perguntas e organizar
explicações envolvendo o tema polímeros e o articulando como o tema radioatividade. Os estudantes
não costumam pensar sobre estes conceitos em situações reais ou correlacionados uns aos outros. A
apresentação de resultados de uma pesquisa científica deu aos alunos a oportunidade da revisão e
correlação destes e de outros conceitos básicos de Química. A interpretação dos resultados e as
mediações estabelecidas por professora e alunos permitiram contextos para a aquisição de novas
práticas de leitura e desencadearam debates que tiveram alto grau de participação dos alunos. Assim,
foi possível estabelecer relações com o cotidiano dos alunos, ampliar seu universo discursivo, ressaltar
aspectos da natureza da prática científica e propiciar ao aluno a disposição para aprender.
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RESUMO
Neste texto apresentamos algumas contribuições de David Ausubel e de Paulo Freire ao
desenvolvimento da concepção de aprendizagem significativa. Nossa incursão faz parte da pesquisa
realizada no mestrado em educação acadêmico, ainda em andamento, realizada no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo central da investigação consiste
em analisar identidades e diferenças sobre a aprendizagem significativa na ordem do discurso de cada
um dos referidos estudiosos. No desenrolar da pesquisa, utilizaremos, de um lado, a análise
arqueológica do discurso com estratégia de tratamento dos dados; de outro recorreremos a seus
próprios escritos como fontes documentais primárias. Ao fim e ao cabo, desejamos identificar e
descrever as possíveis contribuições que David Ausubel e Paulo Freire deixaram ao legado da educação
popular.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Educação Popular, Paulo Freire.

ABSTRACT
In this paper we present some contributions of David Ausubel and Paulo Freire to the development of
the meaninful learning concepts. Our raid is part of a research conducted in the master`s degree in
education, still in progress, held in the Graduate Program in Education at the Federal University of
Paraiba. The research aims mainly to examine similarities and differences on meaninful learning in the
order of discourse of each of those scholars. In the course of the research we will apply the
archeological analysis of the discourse with data treatment strategy; on the other hand, their own
writings will be used as primary documentary sources. In the end we wish to identify and describe
possible contributions that David Ausubel and Paulo Freire have left to the legacy of popular education.
Keywords: Meaninful Learning, Popular Education, Paulo Freire.

INTRODUÇÃO
A educação é um fenômeno sócio-cultural complexo e dinâmico, que comporta múltiplas
determinações. Exemplo disso é o modo de existência materializado na educação popular. Nessa
perspectiva, a prática educativa articula-se à valorização da cultura, da história, dos saberes e dos
interesses sócio-políticos das classes populares, dos segmentos marginalizados e oprimidos da
sociedade. Tendo em vista afirma as suas lutas, suas organizações e a formação ideopolítica de seus
membros, concebidos como sujeitos conscientes e militantes, a educação popular tem defendido a ideia
de que o processo de humanização e libertação social passa, necessariamente, pela crítica da condição
social do marginalizado e do oprimido, atrelada a uma profunda desvalorização de sua cultura, história e
saberes.
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Face esse pressuposto da Educação Popular, recorremos à hipótese de que os escritos de
David Ausubel e de Paulo Freire, sobre a aprendizagem significativa, contêm contribuições relevantes
para o desenvolvimento desta perspectiva educativa. Tal hipótese de estudo nos levou, num primeiro
momento, a adentrar na ordem do discurso de cada um deles tendo em vista identificar a presença de
identidades e diferenças no modo como entendem a aprendizagem significativa. Num segundo, o desejo
consistia em analisar as contribuições dos referidos estudiosos à educação popular. Entretanto, devido a
pesquisa se encontrar em andamento, o presente texto limitou-se a registrar tão-somente alguns
achados obtidos na primeira etapa da investigação.

MARCO TEÓRICO
Aprendizagem significativa em David Ausubel
A aprendizagem significativa é um conceito enfatizado por Ausubel desde a década de 60.
Segundo (MOREIRA; MASINI, 2006, p. 17), para este autor, a aprendizagem significativa é:
[...] um processo pelo qual uma nova as informação se relaciona com um
aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, neste
processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento
específica, a qual Ausubel define como conceito subsunçor36 ou, simplesmente,
subsunçor (subsumer), existente na estrutura cognitiva do indivíduo (grifo dos
autores).
Nesse processo, a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a
qual ele chamou de “subsunçor” existente na estrutura cognitiva de quem aprende, ou seja, subsunçor é
todo o conhecimento prévio do individuo. Sob esta perspectiva ausubeliana, a aprendizagem
significativa ocorrerá quando a nova informação “ancora-se” em conhecimentos especificamente
relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Assim, ressaltam (MOREIRA; MASINI, 2006,
p. 17-18):
Ausubel vê o armazenamento de informações na mente humana como sendo
altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual no qual elementos
mais específicos de conhecimento são relacionados (e assimilados) a conceitos
e proposições mais gerais, mais inclusivos. Estrutura cognitiva significa,
portanto, uma estrutura hierárquica de subsunçores que são abstrações da
experiência do indivíduo (grifo dos autores).
A teoria da aprendizagem significativa centra-se na aprendizagem cognitiva, porque entende o
modo de aprender como um processo de modificação do conhecimento, ao invés de comportamentos
exclusivamente observáveis e reconhece o papel dos processos mentais no desenvolvimento cognitivo.
Nesse sentido, assinala (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.viii):
A teoria da aprendizagem significativa de David Paul Ausubel baseada no
modelo construtivista, apresenta conceitos bem originais, aprofundando-se na
questão do aprendizado, ou seja, como torná-lo mais significativo, observando
fundamentalmente a maneira como se constitui o conhecimento no sujeito e
de que forma se dá essa interação. O pensamento desse psicólogo da
educação, apesar de complexo, pode ser incrivelmente resumido na seguinte
proposição: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só
princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influência a
36

Subsunçor é um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva do aprendiz que serve
de ‘ancoradouro’ a uma nova informação, permitindo ao indivíduo atribuir-lhe significado. Também chamado de
inclusor.
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aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigúe isso e ensine-o de
acordo”.
Portanto, a teoria ausubeliana é direcionada ao processo de ensino e aprendizagem, do qual o
educando popular faz parte. Todavia, Ausubel define duas condições para que ocorra a aprendizagem
significativa:
Que o material contendo as novas informações a serem aprendidas seja potencialmente
significativo. Este material pode ser uma imagem, gravuras, textos, história de vida, relatos de
experiência, etc. De forma que esse material seja relacionável à estrutura cognitiva do educando, ou
seja, tenha uma relação com aquilo que o aluno já conhece. De acordo com (MOREIRA; MASINI, 2006,
p.23):
Quanto à natureza do material, deve ser “logicamente significativo”,
suficientemente não- arbitrária e não- aleatória em si, de modo que possa ser
relacionada, de forma substantiva e não -arbitrária, a idéias,
correspondentemente relevantes que se situem dentro do domínio da
capacidade humana de aprender.Quanto a natureza da estrutura cognitiva do
aprendiz, nela devem estar disponíveis os conceitos subsunçores específicos
com os quais o novo material é relacionável (grifo dos autores).
Que exista uma pré-disposição do educando em aprender e relacionar de forma não
“substantiva” e “não arbitraria” o novo material na sua estrutura cognitiva. Conforme (NOVAK; GOWIN,
1996, p.56): “*...] a aprendizagem significativa requer um esforço deliberado da parte do aluno no
sentido de relacionar o novo conhecimento com os conceitos relevantes que já possuem”. Se não
houver uma pré-disposição do educando na aprendizagem, provavelmente ele irá memorizar o
conteúdo, o que caracteriza, segundo Ausubel, a aprendizagem memorística ou mecânica,
diferentemente da aprendizagem significativa. Na aprendizagem mecânica os conceitos são aprendidos
de forma que não interajam com os conceitos já existentes na estrutura cognitiva do educando. Neste
caso, Moreira (2006, p.16) define este tipo de aprendizagem, como:
[...] sendo aquela em que novas informações são aprendidas praticamente sem
ligarem-se com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, sem
interagirem-se a conceitos subsunçores específicos. A nova informação é
armazenada de maneira arbitrária e literal, não interagindo com aquela já
existente na estrutura cognitiva e pouco ou nada contribuindo para sua
elaboração e diferenciação.
Este tipo de aprendizagem mecânica ocorre quando o novo conhecimento é apresentado ao
educando, e este, por diversos motivos, não o relaciona com algum outro conhecimento existente em
sua mente. Desta forma, o educando simplesmente incorpora na sua estrutura cognitiva de forma
arbitrária, não substantiva. Sendo assim, acreditamos que a teoria da aprendizagem significativa
contribui na educação popular num sentido de que o contexto social deve ser levado em conta neste
modelo de educação. Entendemos educação popular como um saber de experiência, trocas de
experiências vivenciados por grupos populares em seu cotidiano na relação um com o outro. Esse saber
da experiência conforme (BONDÍA, 2002, p.27): “*...+ se adquire no modo como alguém vai respondendo
ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do
que nos acontece.” Desta forma é importante então que o educador popular considere os
conhecimentos prévios dos educandos durante todo o processo de ensino, pois propiciará uma reflexão
sobre as diferenças entre o saber anterior e o novo.
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Aprendizagem significativa em Paulo Freire
Um dos pensadores brasileiros, pioneiro, e maior inspirador de uma visão de educação popular
que possibilite uma formação significativa para os educandos foi Paulo Freire. A contribuição do
pensamento e da prática educativa dele para a educação popular é um marco não só no Brasil, mas na
América Latina e no mundo. A proposta política pedagógica de Freire desde os seus primeiros escritos
na década de 60/70, esteve voltada em defender uma educação que levasse em consideração o respeito
ao saber das classes populares, enquanto prática educativa, dentro de uma relação dialógica
democrática - não bancária.
Para Freire, os educandos das classes populares são sujeitos que trazem consigo uma bagagem
de informações culturais, suas histórias de vida e de luta. Para ele, a identidade cultural era o requisito
básico para a aprendizagem autônoma, independente e critica do espaço que ocupa.
Conforme Freire, os conhecimentos prévios do educandos, a partir das experiências diversas que
ocorrem ao seu redor, os proporcionará a aquisição de novos saberes. Nesse sentido, é preciso que a
prática pedagógica adotada pelo educador popular no ambiente escolar remeta aos educandos a uma
reflexão critica da realidade em que se situam. De acordo com Freire (2003, p. 85):
Somente uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua
comunidade local, vivendo as suas circunstâncias, integrada com seus
problemas, levará os seus estudantes a uma nova postura diante dos
problemas de contexto. À intimidade com eles. A da pesquisa em vez da mera,
perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das
suas condições mesmas de vida.
Freire nos propõe um modelo de educação que leve o sujeito a sair do conformismo e
comodismo que lhes é imposto pela escola através de conteúdos repetitivos e descontextualizados da
realidade dos educandos, nesse sentido ele (2007, p.101) sugere:
[...] uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos
problemas de seu tempo e de seu espaço. A da pesquisa ao invés da mera,
perigoso e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das
suas condições mesmas de vida.
Paulo Freire (2005) defendia que a educação fosse desenvolvida através da problematização
dos sujeitos em suas relações com o mundo. É a partir das experiências diversas que ocorrem ao redor
dos sujeitos que poderá ocorrer um processo de conscientização. Conforme Freire, era necessário
romper com a concepção depositária de transmissão de informações, na qual os educandos são
considerados depositários desse conhecimento.

METODOLOGIA
A pesquisa empreendida elegeu um objeto de estudo situado no campo do discurso, seus
escritos como documentos-fonte (LUDKE; ANDRÉ, 1986) e a análise arqueológica do discurso - AAD
(FOUCAULT, 2000) como estratégia de tratamento dos dados. Para clarear o percurso, foram formuladas
algumas perguntas: qual o entendimento de Ausubel e de Freire sobre a aprendizagem significativa?
Que identidades e diferenças há entre uma ordem discursiva e outra? O que suas produções deixaram
que podem ser apropriadas ao legado da educação popular?
Salientamos que, na óptica AAD, o documeno-fonte não se apresenta tão somente como um
texto, mas como uma peça de discurso, que inscreve suas marcas, suas regras, na feitura mesma do
itinerário gráfico da escrita, das construções frasais, dos argumentos, raciocínios e juízos
desencadeados, da assinalação dos temas, dos objetos e dos enunciados presentes no contexto do
texto.
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Considerando o exposto, buscaremos, ao longo da investigação, realizar as seguintes ações: 1)
Levantamento das fontes documentos, que acontecerá na fase inicial da investigação e contribuirá para
a organização de dados sobre as ações empreendidas no campo da formação do educador de jovens e
adultos; 2) Organização e sistematização dos documentos: após o levantamento do material a ser
analisado, buscaremos sistematizá-los em função de alguns critérios que serão construídos a partir da
leitura dos documentos; 3) Análise dos dados da pesquisa de campo: as análise e descrição do material
sistematizado, face o objetivo principal da pesquisa, ocorrerá mediante a estratégia de análise do
discurso; 4) Escrita do relatório final de pesquisa, isto é, da dissertação.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE ALGUNS DADOS
A aprendizagem significativa proposta por David Ausubel, desde a década de 60, é
caracterizada pela interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. É sabido que os
educandos das classes populares são sujeitos que trazem consigo experiências do cotidiano, da vida,
têm conhecimento e, sobretudo, cheios de conteúdos a serem desvelados. O educador popular Paulo
Freire, sempre esteve preocupado na educação das classes oprimidas, de forma tal, que ele propôs fazer
uma análise das questões e as problemáticas do cotidiano desses sujeitos.
Escolhemos trabalhar com Paulo Freire, pelo fato de que foi um dos que sustentava uma
perspectiva de aprendizagem na qual o educando deveria ser visto como o sujeito de seu ato de
aprender; de que a educação deveria colaborar no processo de libertação da consciência ingênua do ser
humano proporcionando-lhe uma nova consciência critica e criativa. Neste processo educativo
libertador era necessário à valorização dos saberes prévios que os educandos tinham adquirido ao longo
de suas histórias de vida.
Concomitantemente, a opção de trabalhar com David Ausubel, aconteceu por conta de que
seus estudos, desde os anos 60, consideravam a aprendizagem cognitiva como um processo que exigia a
aprendizagem do conhecimento de uma forma significativa, ou seja, para que o novo conhecimento
fosse incorporado às estruturas cognitivas de um educando, deveria partir de sua realidade e dos
conhecimentos prévios que tinha.
Com efeito, parece-nos que Freire e Ausubel contribuíram para a valorização de uma prática
educativa popular que reconheça os conhecimentos prévios dos educandos. Baseando-se nessa
hipótese, acreditamos que o educador popular poderá desempenhar um papel importante no processo
de apropriação dos saberes escolares ao relacionar o conteúdo novo a ser ensinado com os saberes
trazidos pelos educandos do seu cotidiano.
David Ausubel nos apresenta a aprendizagem significativa como aquela em que o conteúdo a
ser ensinado pelo professor deve levar em conta os conhecimentos anteriores de quem aprende e,
desta forma, o educando absorve o conteúdo e o aprende de forma definitiva.
Mas para que isso ocorra, faz-se necessário que o material a ser ensinado seja potencialmente
significativo e o educando tenha um pré-disposição em aprender, relacionando o material novo com
aquilo que ele já sabe. A aprendizagem significativa na educação popular só faz sentido para o educando
se ela estiver contextualizada com a realidade, caso contrário, o educando apenas memorizará o
conteúdo.
Assim como Ausubel, Freire aproxima-se dessa ideia quando diz em sua teoria educacional que
para haver aprendizagem significativa, o novo conhecimento a ser aprendido pelos educandos das
classes populares tem que incorporar os saberes prévios adquiridos. Seus interesses, anseios e
necessidades, fazer parte de sua realidade, sua cultura e, assim ser absorvido e interpretado para uma
tomada de consciência. Acreditamos que a teoria da aprendizagem significativa em David Ausubel, está
em consonância com a do educador popular Paulo Freire, num sentido de que ambos concordam que o
contexto social deve ser levado em conta neste modelo de educação. Esses autores defendem a
importância do conhecimento prévio como pré-requisito para a consolidação desta proposta educativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisamos neste texto parte da teoria da aprendizagem significativa em David Ausubel, com
enfoque na educação popular, como também as contribuições do educador Paulo Freire frente à
aprendizagem significativa. Em ambos é possível identificar que para a ocorrência de uma aprendizagem
significativa devemos partir do que o educando traz de aprendizado consigo, de sua realidade, de suas
historias de vida, de forma que o novo conhecimento possa ter sentido para os educandos. Do exposto,
faz-se necessário que os educadores das classes populares considerem a realidade dos educandos,
valorizando seus conhecimentos prévios, suas experiências de vida. Portanto, cabe a nós educadores
populares ou não, ter propostas claras sobre o que vai ensinar, a fim de possibilitar uma aprendizagem
significativa.
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RESUMO
Esse trabalho apresenta uma investigação sobre mapas conceituais no ensino de Física utilizando como
técnica analítica o método de análise de conteúdo. Os mapas foram coletados durante o segundo
semestre de 2010 em um curso de Física Básica para o curso de Ciência da Computação na Universidade
Federal de Mato Grosso. Como resultado, temos uma categorização para a amostra muito próxima dos
pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, o que permitiu a realização de algumas
inferências.
Palavras-chave: Mapas conceituais. Análise de conteúdo. Física Moderna.

ABSTRACT
This work presents an investigation on conceptual maps in Physics education. The analytical method
used was the content analysis. The maps were collected on the second semester of 2010 in the
Computer Science course of the Mato Grosso Federal University. As result, we have a categorization of
the maps similar with the central issues of the Meaningful Learning Theory. This fact permitted the
realization of some inferences.
Key-words: Conceptual Maps. Content Analysis. Modern Physics.

INTRODUÇÃO
Os mapas conceituais são recursos de ensino-aprendizagem que se desenvolveram no programa
de pesquisa da Teoria da Aprendizagem Significativa. Eles têm como objetivo favorecer os processos de
aprendizagem significativa e permitir uma representação da estrutura cognitiva de um determinado
aprendiz com respeito a um determinado assunto de estudo.
A aprendizagem Significativa é aquela que apresenta as características de não-literalidade e nãoarbitrariedade (MOREIRA, 1999). Dessa forma, os mapas conceituais, devem possibilitar a identificação
desses indicadores ou fomentar esse tipo de aprendizagem. A própria estrutura de um mapa conceitual
e o seu modo de construção nos sinalizam a sua consistência com os pressupostos da Teoria da
Aprendizagem Significativa.
Esse trabalho possui como objetivo realizar uma análise de uma amostra de doze mapas
conceituais realizados por alunos de graduação em Ciência da Computação sobre Relatividade Restrita.
Esse processo se deu por meio da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2010).
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MAPAS CONCEITUAIS E TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Aprendizagem Significativa é um processo cognitivo que apresenta como características centrais
a não-literalidade e a não-arbitrariedade, ou seja, o aprendiz deve representar a sua aprendizagem por
meio de sua própria linguagem, e não pelas palavras transmitidas pelo professor ou pelos livros-texto,
e, as relações de lógica e significado desse processo devem se dar com relação a um aspecto particular
da estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, há associação não deliberada entre o novo conhecimento
com saberes já adquiridos (MOREIRA, 1999).
Em termos de metodologia de ensino, algumas estratégias são sugeridas como associadas com
a teoria da aprendizagem significativa (MOREIRA, op. cit): a diferenciação progressiva, reconciliação
integradora, a organização sequencial e a consolidação. A prioridade inicial dada na discussão de
conceitos centrais numa determinada matéria de ensino, para o desenvolvimento de conceitos
derivados e exemplos particulares a posterior, é o processo que o autor chamou de diferenciação
progressiva.
A reconciliação integradora seria um processo oposto, partindo das relações entre os conceitos
derivados e dos exemplos particulares aos conceitos mais gerais. Assim, o ensino guiado pelos
pressupostos da aprendizagem significativa deve “descer e subir” a estrutura hierárquica do
conhecimento a ser ensinado (MOREIRA, op. cit). Além disso, devem-se buscar conteúdos de ensino que
possuam relações lógicas, ou seja, que eles sejam organizados sequencialmente. A consolidação seria
um processo final, avigorando o que o aluno tenha aprendido significativamente, para facilitar futuras
aprendizagens.
Os mapas conceituais são um recurso didático e instrumento de pesquisa em aprendizagem que
foi desenvolvido no decorrer das pesquisas guiadas pelos fundamentos teóricos da Teoria da
Aprendizagem Significativa, particularmente por Novak, quando da análise de entrevistas de alunos
(NOVAK, 2010; MOREIRA, 1988).
Os mapas conceituais são figuras que apresentam relações de significado entre um conjunto de
conceitos. Essas figuras possuem características interessantes, como:
a) destaque a um conceito central, o que evidencia um possível processo de diferenciação progressiva;
b) ligações entre os conceitos por meio de sentenças (frases de ligação) ou palavras-chave, que denotam
as relações lógicas;
c) relações hierárquicas entre conceito central e demais conceitos, evidenciando certa hierarquia
conceitual e, portanto uma estrutura;
Assim, pode se afirmar que a realização de um mapa conceitual com as características
apresentadas acima, pode representar uma aprendizagem do tipo significativa, pois, a identificação de
um conceito central denota um processo de diferenciação progressiva além de supor uma estrutura; as
relações entre os demais conceitos podem representar processos de reconciliação integrativa; as
palavras utilizadas para representar os conceitos e as ligações podem apontar para a não-literalidade da
linguagem e as relações lógicas (pelas palavras de ligação) as relações de significado não-arbitrárias.

OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é apresentar uma análise de mapas conceituais sobre relatividade
restrita, apoiando-se na técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2010).
METODOLOGIA DA PESQUISA
Essa investigação apoiou-se no método qualitativo, especificamente na técnica de análise de
conteúdo proposta por Bardin (2010) para categorizar a amostra. Os dados referem-se a 12 mapas
conceituais, realizados por alunos do segundo semestre do curso de bacharelado em Ciência da
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Computação da Universidade Federal de Mato Grosso. Eles foram desenvolvidos em dupla em sala de
aula, posteriormente a aulas teóricas sobre Relatividade Restrita.
Os estudantes deveriam responder a seguinte questão por meio de mapas conceituais: Qual a
consequência dos postulados de Einstein para as medidas de grandezas físicas?
Os dados que compõem o corpus de documentos foram classificados da seguinte forma:
primeiro houve uma leitura flutuante do conjunto, desse processo discriminamos os mapas por suas
características comuns, dessas surgiram, por indução, as categorias propriamente ditas. Assim, têm-se
três categorias: mapas com linguagem não literal, mapas com linguagem literal, mapas intermediários.
Essas categorias foram criadas pelo tipo de linguagem apresentada pelos mapas, os mapas conceituais
tem como uma de suas características a presença de uma linguagem sintética e esquematizada.
Tomamos como unidade de codificação as informações apresentadas nos espaços dedicados aos
conceitos, no nosso caso, serias as caixas de texto.
Chamou-nos a atenção a presença de mapas com informações escritas de forma mais sintética e
de forma mais extensiva. Lembramos que os alunos já haviam realizado mapas desse tipo em
oportunidades anteriores.

ANÁLISE DOS DADOS
A figuras a seguir apresentam alguns exemplares dessas categorias, a figura 1, um mapa com
linguagem não literal, a 2 com intermediário e a figura 3 um mapa com linguagem literal.
Figura 1 – Mapa com linguagem não-literal

Observa-se nessa figura que os conceitos são representados por palavras-chave, assim como as
palavras de ligação, parecendo indicar uma compreensão bastante segura do conhecimento
representado pela figura.
Figura 2 – Mapa com linguagem intermediária
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Nessa figura percebe-se uma mistura entre conceitos representados por palavras-chave e por
frases, a presença das frases que parecem indicar uma citação, ou seja uma linguagem mais literal, e
num sentido mais psicológico numa insegurança na compreensão do assunto representado.
Figura 3 – Mapa com linguagem literal
Nessa figura observa-se que as informações são apresentadas na forma de longas frases com

fortes indícios de literalidade, o que pode indicar um estágio de aprendizado com pouca compreensão e
com muita insegurança.
Quanto a quantidade de mapas nas categorias, temos a metade deles como mapas
intermediários (6/12), seguidos de mapas com características de não-literalidade (4/12) e por último os
mapas com características literais (2/12). A tabela 1 apresenta essas informações:
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Tabela 1 – A classificação dos mapas
Categorias
Proporção
Mapas não-literais

4/12

Mapas intermediários

6/12

Mapas literais

2/12

Pode-se entender assim que a maioria das informações fornecidas pelos estudantes encontra-se
num nível intermediário entre uma aprendizagem com fortes indícios de não-literalidade e
possivelmente bastante significativa, e de uma aprendizagem com evidências de literalidade e
provavelmente mecânica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se nessa pesquisa que a análise de conteúdo de mapas conceituais pode ser um
caminho de investigação interessante, lembrando que outros autores como Almeida e Moreira (2008) já
se apoiaram nesse método analítico, porém com outro enfoque, categorizando quanto as relações
lógicas das informações apresentadas. Outro trabalho pautado em uma análise qualitativa (KINCHIN;
HAY, 2000) discrimina os mapas pela sua estrutura.
Como os mapas conceituais são figuras com linguagem escrita, acredita-se que a técnica de
análise de conteúdo pode ser um método interessante de análise, Bardin (2010) relata que o método
surgiu da pesquisa sobre material escrito e atualmente também é usado para a análise de figuras.
A classificação da amostra demonstra que a maioria dos mapas apresentaram misturas entre
informações não literais com informações literais. A minoria das figuras (duas) foram compostas por
informações literais e o restante, quatro foram compostas por uma linguagem não literal. Com base
nessa classificação, realizaram-se as seguintes inferências:
Hipótese 1 – A classificação dos mapas nas três categorias pode representar um contínuo de
aprendizagem, com os limites entre a aprendizagem significativa (mapas com linguagem não literal) e
aprendizagem mecânica (mapas com linguagem literal). Essa hipótese concorda com a explicação de
Moreira (1999) sobre esse contínuo de aprendizagem e também sobre o fato de que a maioria da
aprendizagem se dá em termos intermediários e não extremos.
Hipótese 2 – O conteúdo abordado, relatividade restrita, influenciou a classificação, é consenso
de que a natureza lógica do conteúdo influencia a aprendizagem e as suas representações. Conforme a
afirmação famosa de Ausubel (MOREIRA, 2006) que diz que para o ensino o mais importante é conhecer
aquilo que o aluno já sabe, é bem provável que alguns dos alunos não tivessem muita informação (e
conhecimento) anterior a respeito da Relatividade Restrita, daí a presença de mapas com linguagem
quase que completamente literal. Nesse sentido, acredita-se que para conteúdos que por ventura não
tenham sido ensinados nas etapas anteriores da escolarização, é mais provável a presença de mapas
conceituais desse tipo.
Uma importante limitação dessa pesquisa é seu corpus reduzido de documentos, embora não
haja um consenso de um número mínimo de documentos a analisar em investigações qualitativas, uma
característica de uma classificação coerente é que o acréscimo de materiais produzidos em situações
semelhantes não venha a alterar significativamente categorias. Nesse sentido seria necessário replicar a
análise numa maior quantidade de mapas conceituais, realizados em condições similares de produção.
A coleta de dados é um outro ponto que pode ser melhorado nessa metodologia. Nesse caso os
dados foram fornecidos por duplas de alunos, em situação de ensino. Pode-se, numa outra
oportunidade optar por uma situação mais controlada, com o desenvolvimento individual dos mapas.
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RESUMO
O estudo diz respeito à atualização e/ou formação em serviço de um grupo de oito professores da rede
pública do município de Nazaré da Mata, oito alunos de graduação e seis professores da Universidade
de Pernambuco que estão envolvidos em todas as atividades deste projeto. Haverá dois cursos para
embasar teoricamente as discussões dos participantes, uma discussão irá tratar das Teorias de
Aprendizagem e a outra, da Formação de Conceitos, convergindo respectivamente para facilitar a
compreensão dos propósitos ausubelianos e de Vergnaud. Em síntese, investe-se na elaboração de
materiais pedagógicos do tipo texto de apoio para lidar com a conceitualização, visando a uma
aprendizagem significativa de matemática e se almeja por um lado, que o material produzido, ao ser
usado em uma intervenção facilite a aprendizagem dos alunos, por outro lado, que os professores
reconheçam que suas produções podem ter potencialidade funcional para eles bem mais que livros
didáticos.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, texto de apoio, formação de conceitos, formação em
serviço

ABSTRACT
This research the updating of a group work composed by eight teatchers from public secondary schools
in the city of Nazaré da Mata (State of Pernambuco-Brazil) as well as eight students and professors from
the State University of Pernambuco. The discussion about the theoretical problems will be devided into
two groups/courses as follows: Group 1 (wich will discuss about the theories of Meaningful Learning
from AUSUBEL) and group 2 (will discuss the Conceptual Fields from VERGNAUD). Finally, although we
may display of many pedagogical sources in order to understand the mathematical conceptualizations,
the teatchers may recognize their own constructions as more useful than some didactical books.
Keywords: meaningful learning, step text, building of concepts, building while working

INTRODUÇÃO
O esforço de pesquisadores, ao longo da história da educação formal na intenção de
vislumbrar aspectos que viabilizem melhorar o desempenho de professores e de alunos em suas
atividades pedagógicas, em especial, diante das dificuldades enfrentadas por eles na realização de suas
atividades tem ocasionado múltiplas formas para se alcançar esta almejada intenção.
Portanto, observar as dificuldades enfrentadas por professores e alunos ao longo se suas
atividades corriqueiras tem-se mostrado uma maneira frutífera para compreender os fenômenos
educativos. No entanto, o objeto de interesse aqui está mais voltado para discussões que envolvam
dificuldades relacionadas às atividades dos professores no que diz respeito aos propósitos didáticos,
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tendo como princípio investir em fazer com que os alunos ao menos possam compreender certos
conceitos de ciências e matemática.
Por fim, cabe esclarecer um pouco sobre a opção pela aprendizagem conceitual e isto não
chega a ser difícil de entender, uma vez que mesmo considerando a aprendizagem de conceitos como
algo que, geralmente, pode ser visto como “mais elementar” que a aprendizagem de uma lei e/ou
teoria, os resultados obtidos em muitos estudos ainda indicam o quanto lidar com essa forma de
aprendizagem tem sido, didaticamente, difícil para os professores.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
A criação deste programa de formação continuada na área de Ensino de Ciências e Matemática
tem o intuito de subsidiar epistemológica e didaticamente a qualificação em serviço (formação e
atualização) de alunos da graduação em licenciatura que já exercem a pratica docente e professores da
rede pública estadual/municipal.
1. Objetivos Específicos
 Consolidar um grupo de estudo, envolvendo professores e alunos da Universidade de Pernambuco
(UPE) campus Nazaré da Mata para dar inicio ao desenvolvimento do Programa de Formação
Continuada em Serviço (Atualização e/ou Formação).
 Envolver escolas do Ensino Fundamental e Médio da rede pública municipal e estadual em
programas de formação continuada da UPE campus Nazaré da Mata.
 Elaboração de materiais pedagógicos do tipo textos de apoio para o Ensino de Ciências e
Matemática no marco da aprendizagem significativa ausubeliana.
FUNTAMENTAÇÃO TEÓRICA
O ato educativo, em sua complexidade, por certo, vai além do conhecimento específico em si, e
para contemplar o exposto na introdução, sem arriscar, pedagogicamente, de ficar ultrapassado aqueles
que lidam com a educação necessitam estar atualizando suas bases teóricas e metodológicas. Tal
necessidade levou à criação de campos como a Formação continuada, que investem na informação e/ou
formação de professores da educação básica e que pode ser notada a partir de nomenclaturas distintas
que buscam um mesmo objetivo conforme assinalam Barbieri, Carvalho e Uhle (1995 apud BARUFFI;
ARAUJO, 2008, p. 42):
Educação permanente, cursos de reciclagem, de treinamento, de atualização e
capacitação docente são alguns dos termos mais utilizados, cada um se refere
a características diferentes de um mesmo objeto de atenção que é a formação
do trabalhador, no caso o professor quando este já está no exercício de sua
função.
Neste contexto, inicialmente este programa de formação continuada está voltado para atender
a atualização/qualificação em serviço tanto de professores do Ensino Fundamental e Médio da rede
pública como de professores e alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UPE Campus Mata
Norte. Em síntese, elegeu-se a didática da matemática, enquanto campo de estudo para servir de aporte
epistemológico para o ensino da matemática e para tal se investe didaticamente nos fundamentos
teóricos de Brousseau (1986), Chevallard (2001), Vergnaud (1993), dentre outros, adotando como
marco pedagógico, a teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2002; MOREIRA, 2006).
De inicio, as atividades formais, envolvendo graduação, pesquisa e extensão serão
desenvolvidas na esfera da formação de conceitos, onde, ao longo dessas atividades além de justificar a
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 339

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
criação do programa em si, pretende-se justificar também a necessidade de criação de um polo na UPE
Campus Mata Norte para viabilizar o programa.
As atividades desenvolvidas vão estar inseridas no campo da Didática da Matemática, levando
em conta aspectos apontados por Barderas (2000) e D’ Amore (2007). Além disso, será feita uma
discussão sobre as chamadas Tendências em Educação Matemática tão presentes nas abordagens atuais
e importantes para situar as necessidades de atualização como Bicudo (1999), Flemming (2005), dentre,
outros.
De modo mais específico, a primeira parte deste programa se ocupará do campo de estudo
conhecido como formação de conceitos no âmbito da área de Ensino das Ciências e Matemática, onde
os interesses didáticos e de aprendizagens, em termos teóricos, irão ser explorados respectivamente no
marco dos Campos Conceituais (Vergnaud, op. cit.) e Aprendizagem Significativa (op. cit.). Após a
implementação deste projeto, pretende-se ampliar a atuação do programa em duas direções, são elas:
atender as regiões circunvizinhas ao campus Mata Norte e expandir as áreas de conhecimentos,
incorporando a biologia, a química, a física e as geociências.

METODOLOGIA
O intuito de motivar nos participantes deste projeto o sentimento da necessidade de uma
atualização e/ou renovação em suas bases de formação epistemológica e didática caracteriza a intenção
de mudanças e para que ela ocorra, o contato com a universidade torna-se fundamental, justificando o
papel da formação continuada.
Por certo, a intenção de modificar as posturas pedagógicas dos professores aliada a outros
aspectos característicos das pesquisas qualitativas remete à chamada ‘investigação-ação’ que, segundo
Kemmis (1988) e Elliott (1990), de certo modo, coloca o professor na postura de investigador, buscando
explorar, compreender e explicar o aprofundamento de propostas metodológicas de ensino a partir de
uma mesma linguagem compartilhada por eles.

Procedimentos Metodológicos
A primeira etapa do projeto é de ordem teórica e teve inicio em março de 2012, nela, procura-se
com dois cursos situar os participantes do projeto sobre os campos de estudo: Teorias de Aprendizagens
(POZO, 1998; STENBERG, 2000; MOREIRA, 2011) e Formação de Conceito (GRECA e MOREIRA, 2003),
procurando enfocar, respectivamente, a aprendizagem significativa e os campos conceituais.
A segunda etapa consiste na elaboração de texto de apoio para o ensino de matemática no
ensino fundamental e médio (SILVA, 2009), embasado didaticamente nos campos conceituais, visando a
aprendizagem significativa. A terceira etapa consiste no uso, em sala de aula, dos textos produzidos por
seus elaboradores ao longo do desenvolvimento deste projeto.
A primeira etapa com seus dois momentos já anunciados, cada um deles tem duração de 60
horas das quais 45 horas presenciais e as outras 15 acompanhadas a distância (on line), cujas
informações irão ser devidamente exploradas ao longo das horas presenciais. As atividades presenciais
serão realizadas em forma de aulas expositivas, seminários, oficinas no laboratório de matemática no
campus Mata Norte aos sábados das 8 h às 12 h e/ou das 13 h às 17 h, constituindo, no máximo, 08
horas por encontro.
Por sua vez, os momentos on line das atividades à distância nos cursos da primeira etapa
buscam atender duas metas uma voltada para complementar as ações informativas e formativas entre
o(s) professor(es) responsáveis por cada curso e os dezesseis participantes (alunos da graduação e
professores da rede pública) e a outra forma procura interar todos os envolvidos no projeto sobre o
resultado alcançado em cada curso.
Os sujeitos que compõem esse estudo em sua totalidade estão organizados em três grupos. O
grupo dos professores formado pelo elaborador do estudo e seis professores juntamente com o grupo
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de oito alunos de graduação do curso de Licenciatura em Matemática e Pedagogia da UPE Campus
Nazaré da Mata, sendo quatro alunos de cada curso constituindo um total de oito e o grupo de oito
professores da rede pública municipal e estadual de Nazaré da Mata, quatro do Ensino Fundamental e
quatro do Ensino Médio.
Ao longo das três etapas apresentadas aqui no início dos procedimentos metodológicos se
investigará a participação dos também três grupos que constituem esse estudo, procurando levantar
informações a partir do confronto das concepções anteriores a realização das atividades e as posteriores
a elas. Além disso, na mesma direção, no decorrer de intervenção também se investigará se o material
utilizado favoreceu de algum modo a aprendizagem dos alunos do ensino Fundamental e Médio.

EXPECTATIVA DE RESULTADOS
A discussão dos resultados levará em consideração dois momentos distintos. O primeiro
envolve o processo construtivo da elaboração de textos de apoio, utilizando a TCC de Vergnaud (1990)
para se conceitualizar certa ideia matemática, visando que o material elaborado possa potencializar
uma Aprendizagem Significativa de Ausubel (2002) dessa ideia matemática de interesse. O segundo
momento procura apresentar e discutir após o processo de intervenção em turmas do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, utilizando estes textos de apoio, se houve ou não, influencia deste
material na aprendizagem dos alunos dessas turmas.
A título de resultados, pretende-se para os professores deste estudo, que o material
organizado (texto de apoio) pelo grupo adquira uma importância muito mais rica do que as que
geralmente eles têm trabalhado, como no caso do livro didático. Por isso, espera-se que o material de
algum modo contemple o papel dos organizadores e/ou pseudo-organizadores prévios, potencializando
a aprendizagem matemática dos alunos que participarem deste estudo.
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RESUMO
O primeiro contato formal com o ensino de Física se dá normalmente no fim do Ensino Fundamental, e
deste primeiro contato depende todo o seu ensino subsequente. Para que a predisposição em aprender
seja fomentada nestes estudantes, uma possível estratégia é o uso de organizadores prévios com temas
que estejam no seu cotidiano, e um destes é, sem dúvida, a questão ambiental. Para que a
predisposição em aprender fosse alcançada o projeto relatado neste trabalho envolveu estudantes do
final do Ensino Fundamental em um clube de ciência onde a temática do lixo era explorada na forma de
organizador prévio para as posteriores atividades potencialmente significativas de ensino de Física.
Palavras-chave: Consciência ecológica, Física, materiais reutilizáveis e de baixo custo.

ABSTRACT
The first formal contact with the teaching of physics takes place normally at the end of elementary
school, and since first contact depends on all his subsequent teaching. For the pre-disposition to learn to
be awake in these students, one possible strategy is the use of previous organizers with topics that are
in their daily life and is undoubtedly one of the environmental issue. For the pre-disposition to
learn was achieved, the project reported in this study involved students at the end of elementary
school in a science club where the theme of garbage was explored in the form of organizing prior to
the subsequent activities potentially significant teaching of physics.
Keywords: Ecological awareness, Physics, reusable materials and low cost.

INTRODUÇÃO
O primeiro contato formal com o ensino de Física se dá normalmente no fim do Ensino
Fundamental, no nono ano. Toda a aprendizagem que os estudantes terão nos anos seguintes depende
da introdução realizada logo no início do ensino de Física (Ostermann e Moreira, 1999).
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Para que o interesse de alunos por temas de Física seja potencializado desde o primeiro
contato formal, uma das abordagens possíveis é por meio de assuntos ligados ao seu cotidiano e que
estejam presentes na mídia. Os meios de comunicação têm divulgado com frequência grandes
catástrofes ambientais, naturais ou provocadas pela atividade do homem. O modelo de
desenvolvimento econômico que é adotado em grande parte do planeta tem contribuído para o
agravamento desta situação. É quase consensual que é necessária uma mudança de mentalidade em
relação às atitudes com o meio ambiente, cabendo à educação um papel fundamental nesse processo
(Moradillo e Oki, 2004). Nesse sentido a educação ambiental tem a meta de preparar as novas gerações
para conviver com as inseguranças de desastres ecológicos gerando capacidades de respostas a estes
imprevistos (Leff, 2009).
O tema do Meio Ambiente foi incluído como um dos temas transversais nos Parâmetros
Curriculares Nacionais visando mais a formação de um desenvolvimento de atitudes e postura ética que
aprendizagem de conceitos. Atitude favorável ao Meio Ambiente não implica automaticamente em um
comportamento com hábitos responsáveis (Tomazello e Ferreira, 2001). Atitude, aqui, é entendida
como uma tendência a querer atuar de maneira diferente visando o comportamento dito sustentável.
Para tanto é necessário a construção de sentidos coletivos e identidades compartilhadas os quais
contribuem na busca de estratégias de reapropriamento do mundo e da natureza.
Este trabalho mostra um projeto com alunos no início do ensino formal de Física o qual foi
feito com temas relacionados ao Meio Ambiente, visando uma mudança de atitude em relação ao
comportamento que os alunos têm com o ecossistema. A Educação Ambiental é usada como
organizador prévio dentro de um clube de Ciência que tem o objetivo de formar cidadãos críticos em
relação a suas atitudes e que disseminem esta criticidade em suas relações pessoais é realizado também
a confecção de experimentos onde os alunos arrecadam o material e juntamente com as bolsistas
constroem o experimento tornando-os mais responsaveis. O projeto envolveu quatro bolsistas de
iniciação a docência do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Física do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), campus Araranguá. O
coordenador destes bolsistas e da professora que atua na turma de nono ano da Escola de Educação
Básica Castro Alves foi um professor do IFSC.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se
relaciona de alguma maneira (não literal e não arbitrária) com as informações pré-existentes na
estrutura cognitiva de quem aprende. Ocorre uma interação entre a nova informação e a estrutura
cognitiva do sujeito. A informação já existente na estrutura cognitiva do sujeito serve de ancoradouro
para a nova informação, e a aprendizagem significativa vai ocorrer quando a nova informação se ancorar
na pré-existente. (Moreira, 1999).
Ausubel explicita as condições necessárias para que haja aprendizagem significativa. A
primeira é que o material a ser aprendido tem que estar relacionado com o que já existe na estrutura
cognitiva do sujeito, se isto ocorrer ele chama este material de potencialmente significativo, ele deve ser
suficientemente não-arbitrário e não-aleatório. Além disto, o sujeito deve possuir os conceitos
necessários para que os novos do material sejam ancorados. A segunda condição para que a
aprendizagem significativa ocorra, de acordo com Ausubel, é que o sujeito manifeste uma prédisposição em aprender. Com esta condição podemos perceber que se o estudante tiver a intenção de
memorizar o que lhe é ensinado, nenhum material potencialmente significativo vai fazer com que a
aprendizagem significativa ocorra, o contrário também é verdadeiro, mesmo se o sujeito tiver a
intenção de aprender significativamente o que lhe é ensinado, isto não será possível se o material não
for potencialmente significativo.
Ausubel também sugere uma estratégia instrucional para manipular a estrutura cognitiva do
sujeito para criar condições para que a aprendizagem significativa ocorra, os organizadores prévios. Esta
estratégia pode ser constituída por materiais introdutórios apresentados antes do material instrucional
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em si, em um nível alto de generalização e abstração que serve de ponte entre o conhecimento prévio
do sujeito e o campo conceitual que se pretende que ele aprenda significativamente. Organizadores
prévios podem ser vistos como pontes cognitivas.
Eles podem fornecer ideias âncoras relevantes no campo conceitual a ser introduzido. Ele pode
servir de ponto de ancoragem inicial quando o sujeito não possui os conceitos necessários para que a
aprendizagem significativa ocorra. Sua principal função é a de mostrar ao sujeito a relação entre o
conhecimento que ele já tem e os novos que se irão apresentar em seguida.
Alguns exemplos de organizadores prévios são o expositivo; o próprio Ausubel o sugeriu
quando pretendia trabalhar com seus alunos as propriedades metalúrgicas do aço-carbono. Como este
campo conceitual não era familiar aos seus alunos, ele apresentou um organizador em um nível alto de
generalização sobre as principais diferenças e semelhanças entre metais e liga metálicas, suas vantagem
e limitação, além do motivo pelo qual se fabrica e usa ligas metálicas. O tipo comparativo também foi
sugerido por Ausubel quando pretendia trabalhar o tema do budismo em uma turma essencialmente
cristã. O organizador prévio apontava as principais semelhanças e diferenças entre o budismo e o
cristianismo. Cabe salientar que organizadores prévios não necessitam ser de forma alguma textos.
Podem ser, por exemplo, filmes, discussões, frases, dramatizações e experimentos feiras para interação
e demonstração de trabalhos. Outros exemplos de organizadores prévios citados por Moreira (2008) são
o uso do elemento culinário maionese e sua preparação para se discutir o conceito de emulsão e a
tentativa de classificar uma diversidade de botões de vestuário de maneira mais geral até a mais
específica antes de se ensinar taxonomia.
No projeto relatado neste artigo o organizador prévio para o ensino de Física no final do nono
ano foi atividades de educação ambiental. Estas atividades foram seguidas pela abordagem de temas de
Física sempre tendo como ideias âncoras a questão ambiental.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste projeto foi que o de formar cidadãos críticos em relação a suas atitudes
e que disseminem esta criticidade em suas relações pessoais.
Os objetivos específicos foram (i) que os alunos tenham intenção de mudar de atitude, mesmo
que esta mudança leve algum tempo para amadurecer, (ii) que a disseminação do conhecimento que os
alunos discutem em aula chegue a seu círculo de relações pessoais. Somente após isto é que os
conceitos de Física são inseridos sempre ligados a questão ambiental e (iii) que o ensino de ciências
esteja relacionado ao meio ambiente por meio de um organizador prévio seguido por atividades
potencialmente significativas.

METODOLOGIA
O projeto se divide em três etapas, todas elas realizadas na Escola de Educação Básica Castro
Alves em duas turmas de nono ano, uma no turno matutino e outra vespertino:
1) Formação do clubinho de ciências: o início do projeto é a discussão dos temas em uma
turma reduzida que se reúne no contra turno de sua turma regular em um clubinho de ciência, batizado
de “Liga da Física”, que desenvolve suas atividades em uma sala temática de ciências. Como o número
de vagas é limitado (10 alunos), as inscrições são feitas e existe um sorteio para o preenchimento das
vagas;
2) Atividades da “Liga da Física”: uma vez tendo o clubinho sido formado, os bolsistas de
iniciação a docência monitoram todas as suas atividades, iniciando com a temática da produção e
reciclagem de lixo. Esta primeira etapa é chamada de ‘fase de conscientização’ é o organizador prévio
que vai servir de ponte cognitiva para os temas de Física que serão discutidos a seguir. Primeiro os
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bolsistas visitaram um aterro sanitário para eles próprios se conscientizarem do destino do lixo que a
sociedade como um todo produz. Após isto, duas amostras de lixo são separadas e levadas ao clube,
uma oriunda de um bairro carente e outro de classe média. Os participantes do clubinho analisam as
diferenças entre os dois tipos de lixo e fazem anotações e tiram conclusões sobre a diferença entre eles.
Após isto, um catador foi convidado a vir ao clubinho para falar sobre como podemos ajudar na
reciclagem tomando atitudes simples em nossa casa. Com a visita do catador finaliza-se a ‘fase de
conscientização’ e passa-se para a as atividades potencialmente significativas em ensino de Física que
conta com aulas teóricas e experimentais com materiais de baixo custo e realizada pelos próprios
alunos. Nesta fase, todos os encontros iniciam-se com uma atividade experimental seguida da discussão
dos conceitos de Física envolvidos nela. Os experimentos selecionados foram: (i) construção de uma
usina térmica, (ii) construção de um gerador de energia elétrica, (iii) construção de painéis solares para
aquecer água e (iv) aula de culinária com forno solar. A etapa posterior é a apresentação de aulas
teóricas com software de apresentação de slides que abordem os temas levantados nos projetos
experimentais usando como ideias âncoras a temática do lixo que foi discutida no organizador prévio: (i)
temperatura e calor, (ii) corrente elétrica, diferença de potencial e indução eletromagnética, (iii) formas
de calor e (iv) luz, óptica geométrica, reflexão luminosa e espelhos. Contado que a predisposição em
aprender tenha sido despertada com a temática do lixo no organizador prévio, e que as atividades sejam
de fato potencialmente significativas, as condições para que estes alunos tenham uma aprendizagem
significativa estão satisfeitas;
3) Socialização: os alunos que participaram do clubinho têm a ‘missão’ de disseminar o
conhecimento que adquiriram durante os encontros na “Liga da Física”. Este processo ocorre de três
maneiras. Na própria turma que eles têm as aulas formais, onde os próprios alunos fazem as atividades
com seus colegas que foram feitas no clubinho e com o auxílio dos bolsistas e da professora da turma
discutem desde a ‘fase de conscientização’ até os conceitos de Física, passando pela realização das
experiências. Com sua própria família, onde os alunos tentam mudar hábitos antigos dos familiares e
separar e preparar o lixo para que ele possa ser reciclado, ou mesmo reutilizando estes materiais em
atividades como as propostas do clubinho. E a terceira maneira é por meio do evento chamado “Dia da
consciência ecológica do Castro Alves”, onde toda a comunidade é convidada a visitar a escola e
participar de atividades que discutem o tema da questão ambiental, as quais são organizadas pelos
próprios alunos e apresentadas a todos os visitantes.

PRIMEIROS RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi realizado inicialmente no ano de 2011. Neste ano cerca de oitenta alunos
participaram das atividades ligadas ao clubinho. Mesmo levando em conta, que a greve dos professores
prejudicou as atividades em 2011, alguns resultados foram animadores e levaram a realização do
projeto também no ano de 2012.
Os resultados animadores foram: (i) o envolvimento maior dos alunos nas aulas, tanto as do
clubinho como as regulares, foi diagnosticado pela professora da turma o que repercutiu na
predisposição em aprender dos alunos, (ii) o aumento do número de inscrições e do interesse em
participar do clubinho, de alunos oriundos de turmas que não tiveram estas atividades e que, mesmo
antes das inscrições abrirem, mostraram interesse e disposição em participar e (iii) vários alunos que
terminaram o Ensino Fundamental na EEB Castro Alves se inscreveram para fazer o Ensino Médio
integrado no IFSC, tendo sido aprovados dezoito deles em um total de setenta vagas ofertadas.
Uma alternativa para a avaliação do projeto como um todo será efetuada no fim do corrente
ano letivo e se trata da realização do grupo focal com os alunos da Educação Básica. De acordo com
Gomes e Barbosa (1999), grupo focal é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido para
obter informações de caráter qualitativo e em profundidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados mostram que o projeto como um todo tem a potencialidade de formar cidadãos
mais críticos. O organizador prévio, além de servir com ponte cognitiva para os alunos, também teve
papel contribuindo para a pré-disposição em aprender dos alunos. O apoio irrestrito da direção da
escola, outrora receosa, mostra que o projeto deve continuar aparando e corrigindo os equívocos
cometidos e usando como exemplo as atividades que tiveram logro em sua realização. O projeto foi
realizado com grande satisfação, tanto pelo bolsistas e seu coordenador, como pela professora e alunos
do nono ano do Ensino Fundamental.
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RESUMO
No Ensino Fundamental, a aprendizagem se dá, na maioria das vezes, por meio de aulas tradicionais e
memorização dos conteúdos, com aulas teóricas sem praticidade, o que leva os alunos a se mostrarem
desinteressados e desanimados ao desenvolver uma aprendizagem por memorização ou mecânica. A
Procura de caminhos para encontrar uma solução a esta situação que se apresenta no ensino, o nosso
artigo faz uma abordagem acerca da Aprendizagem Significativa de Ausubel e a Educação em Ciências
no Contexto Amazônico. Para isto, dialoga-se sobre a aprendizagem significativa com Ausubel (1968),
Moreira e Masini (2006). No uso de espaços não formais com Pinto (2010) e Castellar (2009), Rocha e
Fachín-Terán (2010). Para facilitar a aprendizagem, aliando conhecimentos prévios, aprendizagem
mecânica e práticas fora do ambiente escolar, é fundamental realizar um trabalho bem planejado. Ao
contrário do que o senso comum indica o conhecimento de ciência por parte do aluno, pode ser feito
muito mais “fora do ambiente escolar” do que dentro da escola. Encontramos que, embora ainda de
forma tímida, os docentes já utilizam a Teoria da Aprendizagem Significativa em suas atividades,
resultando em uma estratégia bastante aceita por parte dos alunos, os quais demonstraram entusiasmo
e interesse em sua aplicação.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Educação em Ciências. Contexto Amazônico.

ABSTRACT
Elementary school usually employ traditional classes and memorization methods for teaching in
theoretical class with lack of practicality, resulting in unmotivated and uninterested students learning by
mean of memorization and mechanical methods. Searching a solution for this situation, this article
presents meaningful learning approach according Ausubel and science education in Amazonian context.
For this effect, we discuss about meaningful learning according Ausubel (1968), Moreira & Masini
(2006). And, concerning non-formal spaces we used authors like Pinto (2010) & Castellar (2009), Rocha
& Fachín-Terán (2010). To improve the learning, linking previous knowledge, mechanical learning and
practices outside school environment, it’s fundamental to planning. Contrary than common sense
indicates, science knowledge in students has more potential “outside” than within school environment.
We noticed that: although still in a tentative manner, teachers already use meaningful learning theory in
their activities, resulting in a well-accepted strategy in students, demonstrating enthusiasm and interest.
Keywords: Meaningful Learning, Science Education, Amazon Context.
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INTRODUÇÃO
Atualmente observa-se na educação básica que frequentemente as aulas são transmitidas de
forma tradicional, devido a isso, o desempenho dos alunos é deficitário e preocupante. As aulas
tradicionais já não são a única forma de exposição de conteúdos, sendo assim, novas possibilidades
devem ser experimentadas para contribuir com a aprendizagem dos alunos.
No ensino de Ciências, o quadro agrava-se com a necessidade de bons professores que
ensinem a observar, medir e concluir, resultando ainda mais evidente o fraco preparo dos alunos. Não
só dos alunos, porém, pois no que se refere aos docentes, o despreparo é a regra geral (WERTHEIN e
CUNHA, 2009). Com docentes despreparados, as noções que os alunos adquirem transformam-se em
algo inútil, negativo e desestimulante. Para reverter tal situação o professor precisa modificar sua
prática docente, sua relação com os alunos, suas relações com outros professores e com a dinâmica da
escola.
O presente artigo aborda a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, e a
Educação em Ciências no contexto Amazônico, no qual a problemática se baseia na aquisição de
conteúdos por memorização, aulas tradicionais e despreparo dos professores; mediante isso
estabeleceremos uma relação entre a teoria e o uso dos espaços amazônicos na melhoria do processo
ensino-aprendizagem.

DAVID PAUL AUSUBEL
Filho de família judia e pobre, imigrantes da Europa Central, cresceu insatisfeito com a
educação que recebera. Revoltado contra os castigos e humilhações pelos quais passara na escola,
afirma que a educação é violenta e reacionária, relatando um dos episódios que o marcou
profundamente nesse período: "Escandalizou-se com um palavrão que eu, patife de seis anos,
empreguei certo dia. Com sabão de lixívia lavou-me a boca. Submeti-me. Fiquei de pé num canto o dia
inteiro, para servir de escarmento a uma classe de cinquenta meninos assustados (…)" . Para ele, “A
escola é um cárcere para meninos. O crime de todos é a pouca idade e por isso os carcereiros lhes dão
castigos”
Após sua formação acadêmica, em território canadense resolve dedicar-se à educação no
intuito de buscar as melhorias necessárias ao verdadeiro aprendizado. Totalmente contra a
aprendizagem puramente mecânica, torna-se um representante do cognitivismo, e propõe uma
aprendizagem que tenha uma "estrutura cognitivista", de modo a intensificar a aprendizagem como um
processo de armazenamento de informações que, ao agrupar-se no âmbito mental do indivíduo, seja
manipulada e utilizada adequadamente no futuro, através da organização e integração dos conteúdos
aprendidos significativamente.

A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Aprendizagem Cognitiva pode ser definida como aquela na qual certo conteúdo é inserido na
Estrutura Cognitiva de forma organizada, criando um complexo organizado de informações. Ausubel
propôs uma teoria, conhecida por Teoria da Aprendizagem Significativa, através da qual afirma que é a
partir de conteúdos que indivíduos já possuem na Estrutura Cognitiva, que a aprendizagem pode
ocorrer. Estes conteúdos prévios deverão receber novos conteúdos que, por sua vez, poderão modificar
e dar outras significações àquelas pré-existentes (YAMAZAKI, 2008).
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, neste
processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel
define como "conceito subsunçor" ou, simplesmente, "subsunçor" existentes na estrutura cognitiva do
indivíduo (MOREIRA e MASINI, 2006). O subsunçor é a ideia mais ampla já existente na estrutura
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cognitiva e que permite a assimilação de novos conceitos. A assimilação da nova informação resulta
sempre em crescimento e modificação de conceito subsunçor. A aprendizagem significativa, quando
ocorre, produz uma série de alterações dentro da estrutura cognitiva modificando os conceitos
existentes e formando novas relações entre eles (CARVALHO, 2002). Isto é, a aprendizagem significativa
ocorre quando a nova informação ancora-se em subsunçores relevantes preexistentes na estrutura
cognitiva de quem aprende.
Entretanto, há situações em que os estudantes não possuem subsunçores relacionados aos
novos conceitos; nesses casos, talvez seja preciso, antes, introduzi-los através de aprendizagem
mecânica. Ausubel propõe, nesses casos, utilizar organizadores prévios como estratégia para o ensinoaprendizagem.
Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a
ser aprendido. Segundo Ausubel, a principal função do organizador prévio é a de servir de ponte entre o
que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o material possa ser aprendido de forma
significativa. Ou seja, os organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que
funcionam como “pontes cognitivas”.
A teoria da aprendizagem de Ausubel propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam
valorizados, para que possam construir estruturas mentais utilizando, como meio, mapas conceituais
que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem
prazerosa e eficaz (PELIZZARI, 2002).
Quando o conteúdo escolar a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o
que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, ou seja, quando as novas informações são aprendidas
sem interagir com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora
fórmulas, leis, mas esquece após a avaliação. Para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso
entender o processo de modificação do conhecimento, em vez de comportamento em um sentido
externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais têm nesse
desenvolvimento. A aprendizagem se torna 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.

O CONTEXTO AMAZÔNICO E SUA RELEVÂNCIA NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
No município de Manaus, a utilização dos espaços educativos não formais institucionalizados
como recurso facilitador para a promoção da aprendizagem significativa ainda ocorrem em número
insignificante, devido tanto às questões curriculares, institucionais ou da formação do docente.
No que se refere às questões curriculares, percebe-se ainda, uma preocupação premente do docente
com o cumprimento dos conteúdos curriculares, daí a utilização predominante do livro didático,
oferecendo uma espécie de roteiro de trabalho. Não condenamos de forma alguma o uso do livro
didático, reconhecemos sua utilidade para o trabalho diário do professor que imbuído de muitas
atribuições, conta com esse recurso para facilitar seu desempenho ao longo do ano, isto é, tendo em
vista que a maior parte dos livros didáticos, já trazem um conteúdo bem contextualizado, deixando a
cargo do professor somente, um trabalho de pesquisa complementar, além de sua criatividade para
realizar aulas instigantes.
Há ainda no livro didático a preocupação de globalizar o conhecimento, trazendo informações
tanto da região dos alunos, como de outras regiões, a fim de que o discente compreenda a realidade de
regiões alheias. A presença de mapas, figuras, bem como tabelas e gráficos tornam o processo ensinoaprendizagem interdisciplinar, em razão de estarem completamente afeitos aos moldes dos PCNs que
concentram a aprendizagem na interpretação cartográfica. Assim, o ensino se dá, segundo Rocha e
Fachín- Terán (2010) “quase que exclusivamente, das orientações contidas no livro didático. É nesse
recurso que os professores encontram a fundamentação teórica e metodológica que possibilita o
desenvolvimento das aulas de Ciências Naturais”. O uso do livro didático passa a dar-lhe segurança,
sendo para ele, um recurso valioso nas aulas expositivas que são mais frequentes.
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Esta prática usada pelo professor se dá por ser esta a metodologia aprendida pelo docente em
sua formação, repetindo-a, não por comodismo, mas por dificuldade de trabalhar os conteúdos de
forma mais criativa e diversificada, tendo em vista que muitos assuntos não são do seu conhecimento.
Deste modo confirma-se a necessidade de formação do docente, especialmente, no que tange ao
trabalho de ensinar ciências em espaços não formais.
Vale salientar que embora os esforços das universidades na formação de professores estejam
avançando, ainda é muito tímida a presença do ensino de ciências realizado sob um olhar diferenciado.
A isto se soma a falta de uma estrutura adequada que possibilite, além da aprendizagem mecânica, uma
aprendizagem significativa em sala de aula.
Frente a esta situação, percebe-se experiências de professores que engajados na ideia de formar
cidadãos reflexivos e comprometidos com as questões sociais, esforçam-se para utilizar metodologias de
ensino inovadoras, dentre as quais se destaca a utilização da aprendizagem significativa a qual é objeto
deste artigo.
A utilização de espaços não formais têm se revelado como uma estratégia valiosa para o
processo de ensino aprendizagem. Segundo Rocha e Fachín-Terán (2010) em Manaus, não existem
Museus de Ciência, Centros de Ciências e Museus de história natural, como aqueles existentes em
outros estados do Brasil, porém, há espaços similares que já estão sendo utilizados com o objetivo de
tornar as aulas mais instigantes. Entre estes, podemos citar aqueles espaços que oferecem estrutura
para à realização de aulas fora do espaço escolar com alunos de séries iniciais, tais como o Parque
Municipal do Mindu, Jardim Zoológico do CIGS, Jardim Botânico de Manaus Adolpho Ducke e Bosque da
Ciência do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia.
Na pesquisa realizada por Rocha e Fachín-Terán (2010) percebemos a utilização desses
espaços, ainda, somente por ocasião de datas comemorativas, tendo em vista, talvez a visão equivocada
de sua utilização como aulas-passeios, sem o devido aprofundamento para questões que gerariam uma
reorganização de conceitos, e posterior sistematização de mapas conceituais que culminaria na
aprendizagem significativa. Segundo estes mesmo autores,
No que diz respeito à utilização desses espaços para o Ensino de Ciências,
consideramos que as escolas ainda não se deram conta do potencial dos espaços
não formais para o desenvolvimento das aulas de Ciências Naturais, e, por isso,
as visitas a esses espaços não têm se apresentado como uma estratégia
relevante para o ensino de Ciências, uma vez que não têm sido utilizadas com
esse objetivo.
As pesquisas realizadas no contexto amazônico mostram a motivação dos alunos ao realizar as
aulas de ciências fora dos espaços formais de ensino, deixando clara a vontade de participarem
novamente das visitas, bem como frisaram ser possível a realização da aprendizagem de conteúdos de
ciências nos espaços educativos não formais (ROCHA e FACHÍN-TERÁN, 2010; ALCÂNTARA e FACHÍNTERÁN, 2010).
Outro aspecto em destaque é a oportunidade que os discentes da zona urbana têm de
observar de perto a fauna e flora, uma vez que devido à vida agitada dos grandes centros, eles têm
poucas oportunidades de estar em contato com um ambiente natural, propiciando reflexões sobre
conceitos relacionados com o meio ambiente. É papel da escola, incentivar seus aprendizes para o zelo
pelo meio ambiente, assunto que preocupa os cientistas desde sempre, porém, tornando-se um tema
urgente, em razão de suas consequências já serem visíveis em nosso convívio, tais como, o aumento da
temperatura, diminuição da biodiversidade, entre outros. Nesse sentido é de extrema importância o
planejamento dessas visitas, a fim de que sejam cumpridas todas as etapas da aprendizagem
significativa, desde o diagnóstico até a avaliação da aprendizagem.
Finalmente, a escola tem um papel fundamental na formação de seus futuros cidadãos, isto
requer uma construção que envolve desde os valores familiares até a sistematização de conhecimentos
adquiridos no ambiente escolar e nos grupos sociais. É neste sentido que reside a relevância da escola,
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visto que integrado a valores do bem comum, do respeito e da ética, crianças podem multiplicar o que
aprendem em suas famílias, contribuindo para uma sociedade mais igualitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, pode-se afirmar ser relevante uma reflexão por parte dos educadores
sobre sua prática na sala de aula, uma vez que, as pesquisas apontam para um comodismo que
prejudica o ensino-aprendizagem.
Ainda que os percentuais em torno de uma educação voltada para estratégias inovadoras,
como no nosso caso a teoria da aprendizagem significativa proposta por Ausubel, não sejam
animadores, a utilização dos espaços não formais surgem como uma alternativa bastante aceita nas
escolas nas quais foi utilizada, provando, portanto que atividades bem planejadas, surtem resultados
positivos.
A problemática educativa atinge o professor, tendo em vista suas condições de trabalho e sua
formação, as quais fragilizam sua autoestima, resultando em práticas mecânicas, na maioria das vezes,
tendo como base somente o livro didático.
Destacamos o importante papel que o professor, quando do exercício de seu trabalho, exerce
sob a vida dos alunos. Aulas bem elaboradas, que envolvem os alunos, considerando seus
conhecimentos prévios tornam-se significativos, visto que, propiciam a formação de novos conceitos.
Agradecimentos. A CAPES pela bolsa de estudos e a Danny Neissel Lima Gutarra pela tradução do
resumo ao Inglês.
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RESUMO
Este trabalho visa relatar a contribuição da Teoria da Aprendizagem Significativa para o ensino da
Trigonometria para alunos do primeiro ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino. Tal
contribuição se deu por intervenção dos autores que mediando o conhecimento e seguindo as diretrizes
propugnadas por David Paul Ausubel e, por conseguinte, da referida linha teórica propiciaram ao
discente uma aprendizagem significativa acerca da localização dos arcos notáveis no ciclo
trigonométrico.
Palavras-chaves: Trigonometria. Ciclo Trigonométrico. Arcos Notáveis. Intervenção. Aprendizagem
Significativa.

ABSTRACT
This
paper
describes the
contribution of
the
Theory
of Meaningful
Learning for
teaching trigonometry to first year students of the School of state schools. This contribution was
made through the intervention of the authors mediating knowledge and following the
guidelines advocated by
David Paul Ausubel
and therefore
referred the theoretical
line led to significant student learning about the location of the arcs in the cycle trigonometric
remarkable.
Keywords: Trigonometry. Trigonometric Series. Notable arches. Intervention. Meaningful Learning.

INTRODUÇÃO
Trigonometria, etimologicamente, significa medida do triângulo. Nessa abordagem literal, a
trigonometria tem aplicações desde os egípcios com o papiro Rhind, permeando assim toda a história do
homem.
Contudo, somente no século XVII, a Trigonometria ganhou o respaldo analítico-algébrico por
meio das contribuições do grande matemático, por hobby, e advogado por formação, François Viète
(1540-1603). Hygino H. Domingues p.78 (in Iezzi),explica: “se alguém merece a honra de ser considerado
o pai da abordagem analítica da trigonometria, sem dúvida esse alguém é Viète.”. A história da
Matemática e especificamente da trigonometria é, por excelência, o argumento irrefutável da
aplicabilidade social dessa ciência que tanto contribuiu e contribui para o avanço da sociedade.
Todavia, nem mesmo a riqueza de aplicações da trigonometria nem seu longo desenvolvimento
histórico conseguem despertar o interesse do educando uma vez que a abordagem desse tema, quando
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é feita, é pautada em uma aprendizagem mecânica embasada em reprodução sistemática de fórmulas a
partir de exercícios de cunho memorativo.
Para contrapor essa sistemática, pensamos na enorme contribuição da Teoria da Aprendizagem
Significativa para favorecer a prática docente especificamente no que se refere à localização dos arcos
notáveis no ciclo trigonométrico. Pela sua natureza de inserções em diversos contextos, a Trigonometria
favorece o despertar do interesse do educando e, dessa forma, propicia uma prática docente pautada
na aprendizagem significativa buscando associar os conhecimentos que os discentes já dispõem aos
novos que serão agregados paulatinamente partindo de uma perspectiva dedutiva, isto é, chegar aos
conteúdos mais específicos por intermédio de temas gerais.

MARCO TEÓRICO
Os professores de Matemática têm na essência de sua atuação profissional a missão de extirpar
o medo e o caráter desestimulador que tem a disciplina. Não se concebe na contemporaneidade um
docente, especialmente de Matemática, que seja inerte ou que reforce uma aprendizagem mecânica
sem despertar no discente o interesse de adquirir novo conhecimento. Também não se admite um
professor não valorizador dos saberes existentes na estrutura cognitiva do educando.
Segundo Ausubel (1980), “o 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”. Esta foi a forma como
procedemos na pesquisa uma vez que a intervenção se deu justamente diante de um observação das
aulas de Trigonometria por três dias ininterruptos, verificando assim os conceitos que os discentes já
dominavam para que efetivamente possamos utilizar das estruturas estáveis presentes no intelecto do
aluno. Essas referidas estruturas são o que Ausubel e os teóricos da linha Ausubeliana denominavam de
Subsunçores.
Subsunções ou subsunçores segundo Briguenthi (2003) apud. PEREIRA,
“não devem ser vistos apenas como conceito suporte de nova informação e sim
como um conceito claro e com estabilidade que proporciona a integração entre
o novo e o antigo conhecimento, facilitando a aprendizagem”.
Nesse ínterim, no que se refere aos subsunçores, destaca-se inicialmente a circunferência, esta
foi de suma importância para compreensão do conceito de ciclo trigonométrico já que este nada mais é
que uma circunferência com raio menor igual a um. Embora os discentes não soubessem da definição
formal da circunferência, eles dominavam suas características definidoras o que contribuiu
sobremaneira para o entendimento formal do ciclo trigonométrico.
O ângulo, da mesma forma que o arco foi facilmente identificado, contudo não foram bem
definidos. Para que pudéssemos atingir o objetivo da aprendizagem significativa do assunto e
sustentado pela perspectiva didática por recepção que propunha Ausubel, ou seja, o docente recebe a
informação pronta, e a ele incumbe agir ativamente na informação para relacioná-la as suas estruturas
cognitivas.
De fato, não se fez necessário retomar os subsunçores supracitados haja vista que diante da
uma avaliação formal, mas potencialmente diagnóstica foi possível identificar os conhecimentos prévios
que os alunos já dispunham. Nesse plano esclarece PRASS (2007): “Um dos maiores trabalhos do
professor consiste, então, em auxiliar o aluno a assimilar a estrutura das disciplinas e a reorganizar sua
própria estrutura cognitiva, mediante a aquisição de novos significados que podem gerar conceitos e
princípios”.
Portanto, tendo os discentes suportes para aquisição de novos conceitos, falta para
complementar o ciclo de aprendizagem, a partir da teoria Ausubeliana, a predisposição do aprendiz e
um material potencialmente significativo.
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A predisposição do discente é requisito primário para consecução da aprendizagem significativa
uma vez que se o mesmo não atuar no processo de integração dos conceitos novos aos pré-existentes, o
novo conceito não gerará um significado para o educando.
No que tange a despertar o interesse do aluno para o novo conceito que estava sendo
apresentado, nós apresentamos aos discentes um jogo o que de imediato despertou-lhes a vontade da
aquisição do conteúdo uma vez que, segundo os próprios, eles nunca tinham visto como a Matemática
podia ser divertida.
Tal jogo é indubitavelmente um material potencialmente significativo, pois atendidas as
condições internas, ou seja, a disposição do aluno em aprender ele contribui para a aprendizagem
significativa.

METODOLOGIA
O surgimento desse relato de experiência surgiu a intersecção da aula de prática pedagógica II
com a disciplina Matemática Básica II que estuda especificamente a Trigonometria. Nosso escopo foi
extirpar a concepção errônea de que a Matemática é dissociada da realidade, assim, nos propomos a
apresentar a Trigonometria de forma lúdica e torná-la significativa haja vista o desestímulo pelas
dificuldades observadas nos discentes.
A escola em que foi realizada a Intervenção pertence à rede Estadual de Ensino no município de
Garanhuns, no agreste Pernambucano. A experiência ocorreu em apenas cinco dias, sendo três de
absoluta observação, um dia destinado a Intervenção e um dia para verificação dos resultados. Nosso
objetivo era que os alunos identificassem os arcos notáveis e que soubessem localizá-lo em qualquer um
dos quadrantes.
Em três dias de constantes observações no 1° ano do Ensino Médio da referida escola da rede
estadual de ensino, percebemos os obstáculos dos discentes em compreender significativamente as
noções iniciais da trigonometria.
Com o desiderato de estacionar essa tendência dos discentes, nos propomos e fomos aceitos a
intervir no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, adotamos a Teoria da Aprendizagem
Significativa.
A intervenção se deu no período de três aulas, ou aproximadamente duas horas e meia. No
primeiro momento, através do método expositivo, introduzimos o conceito de ciclo trigonométrico
como sendo uma espécie específica de uma circunferência.
Ainda reiterando o método expositivo, vale ressaltar defendido por Ausubel, traçamos os arcos
notáveis no primeiro quadrante correspondendo então aos ângulos de 30°, 45° e 60°. Para instigar os
aprendizes indagamos se com o prolongamento das semirretas dos arcos obteríamos a medida do arco
correspondente nos demais quadrantes. Diante das respostas afirmativas, perguntamos em seguida
qual era a medida desses arcos.
Nesse momento, os alunos apresentaram breve dificuldade para encontrar a relação entre os
arcos em cada quadrante. Paulatinamente junto com os discentes que inclusive foram ao quadro para
preencher os quadrantes com os respectivos arcos que estavam expostos em cartolina visível a todos.
Com o preenchimento e no sentido de dar significado aquele novo conceito apresentando,
utilizamos o jogo da Batalha Naval Circular. Esta dinâmica consiste em esconder seis embarcações em
quatro círculos trigonométricos circunscritos entre si. Ocorre que algumas embarcações eram formadas
por três figuras geométricas que deveriam ser postas em qualquer dos arcos em qualquer dos círculos
desde que de forma consecutiva.
Essa ferramenta tem o mesmo objetivo do jogo, ou seja, destruir as embarcações do inimigo.
Todavia, segue regras próprias para distribuição das embarcações em função dos arcos notáveis em
todos os quadrantes do ciclo trigonométrico.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
As visitas foram de suma importância para que se pudesse constatar que os educandos estavam
tendendo a uma memorização dos comprimentos dos arcos notáveis redundando, dessa forma, em uma
aprendizagem mecânica.
Diante da prática interventiva, vale ressaltar pautada na Teoria da Aprendizagem Significativa,
os aprendizes facilmente atingiram o objetivo da aula, identificando os arcos notáveis em todos os
quadrantes e os associando no círculo trigonométrico.
A conexão entre os conceitos dos arcos notáveis e suas medidas no círculo se mostrou
significativa para maioria dos alunos com a aplicação do jogo onde eles puderam ao mesmo tempo
instigar-se e dar significado aquilo que foi apresentado de forma expositiva em interativa.
No que se refere a completar o ciclo trigonométrico com a medida dos arcos notáveis nos três
quadrantes restantes, a saber, segundo, terceiro e quarto, os discentes mostraram-se dispostos a
colaborar de forma entusiasmada para dar a resposta mais correta e mais célere.
Como já esperado, o jogo representou o ápice da animação dos discentes na medida em que
além de estimular a busca do conhecimento proporcionou concomitantemente uma aplicabilidade para
o conceito trabalhado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto, a trigonometria se torna ainda mais ricas para a prática docente quando é aliada a
Teoria da Aprendizagem Significativa na medida em que essa linha teórica proporciona uma
aprendizagem mais duradora e efetivamente alicerçada.
Também é importante considerar que para construção ou utilização de um material
potencialmente significativo, é imprescindível o conhecimento do perfil da turma. Isto porque a
Aprendizagem Significativa não é arbitrária, ou seja, o aluno é livre para associar sua bagagem cognitiva
com os novos assuntos. Sendo assim, o aluno pode escolher não relacionar o novo conceito com seu
subsunçor invalidando então o processo.
Contudo, se conhecendo a turma e intervindo no momento certo com as ferramentas certas,
isto é, seguindo as bases dessa linha teórica temos uma célere e um efetivo cumprimento do objetivo
assegurando a todos o direito a uma educação de qualidade.
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RESUMO
Este trabalho relata uma prática docente para alunos do quinto ano da rede pública estadual pautada na
Teoria da Aprendizagem Significativa, que utilizando-se principalmente dos matérias potencialmente
significativos visou, junto com as demais ferramentas propugnadas por essa por Teoria para a dar a
Geometria um caráter experimental, ou seja, concreta em face de um formalismo no ensino da
geometria que não favorece uma aprendizagem duradoura.
Palavras-chave: Geometria. Sólidos Geométricos. Material Potencialmente Significativo.

ABSTRACT
This paper describes a teaching practice for fifth graders from public schools based on the Theory
of Meaningful Learning, which is mainly using the material aimed at potentially significant, along
with the other tools advocated by this theory by geometry to give a character experiment, ie in the face
of a concrete teaching formalism geometry which does not favor a permanent learning.
Keywords: Geometry. Solid Geometry. Material Potentially Significant.

INTRODUÇÃO
Se, por muitas vezes, o ensino da Matemática permeia a tecnicidade e a mecanicidade em
contraponto a uma Aprendizagem Significativa, o ensino da Geometria passa por problemas ainda
maiores. A falta de interesse do discente causada pelo descaso do docente com a matéria, o não
cumprimento dos parâmetros curriculares, e por algumas vezes a ausência de domínio ou técnicas de
mediar esse conhecimento levou a Geometria do quinto ano de uma escola pública estadual localizada
em Garanhuns, agreste pernambucano, a uma situação caótica.
Além disso, a Geometria quando ensinada perpassa mais abstrações que a própria Matemática,
uma vez que sua abordagem parte das premissas euclidianas. Nesse ponto Gáscon (2003), afirma da
existência de uma tendência pedagógica fortemente marcada pela visão euclidiana, chamada por ele de
Euclidianismo. Trata-se de uma forte influência formalista da prática de Matemática que aliada ao
desinteresse do discente e ao descaso do docente geram abismos no caminho do ensino-aprendizagem.
É fato notório e indiscutível que a interação com o meio facilita de sobremaneira o aprendizado.
Com as crianças isso se torna fator ainda mais importante na medida em que a leva a dominar e
descrever noções do espaço físico, condição essencial para seu desenvolvimento intelectual da
Geometria. Para mostrar a relevância de uma prática experimental da Geometria, adotamos a Teoria da
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Aprendizagem Significativa e mais especificadamente dos materiais potencialmente significativos como
ferramenta de facilitação pedagógica.
Segundo PRÄSS (2007), “diz-se que a aula e o material instrucional de apoio são potencialmente
significativos, quando, satisfeitas ascondições internas, este material possibilita a aprendizagem
significativa do aluno.” Entende-se por condições internas, a disposição do aluno em apreender e a
existência de uma nova ideia que possa ser associada a um conhecimento prévio, chamado por Ausubel
de subsunçor.
Nesse contexto, em consonância com a teoria Ausubeliana, aplicamos a construção e discussão
dos sólidos geométricos em uma turma de quinto ano da rede pública estadual em Garanhuns-PE.

MARCO TEÓRICO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 73 e 89) indicam no rol de conteúdos
conceituais e procedimentos relativos ao espaço e forma, a construção e a representação das formas
geométricas. Assim, temos uma indicação direta da necessidade de uma geometria experimental para
que crianças possam, de fato, compreender e analisar significativamente os sólidos geométricos.
Assim, propusemos a construção de sólidos para cumprir os que nos recomenda os documentos
oficiais, mas concomitantemente trabalhamos no intuito de proporcionar uma Aprendizagem
Significativa, motivando discentes e docentes no ensino experimental da Geometria através de uma aula
expositiva se utilizando dos subsunçores ou conhecimentos prévios dos educando.
Na teoria Ausubeliana, entendemos por subsunçores as pequenas estruturas cognitivas que
pode servir como liame entre o conhecimento que vai ser adquirido e aquele que já existe no intelecto
do docente através de um dinamismo inerente a cada educando durante o aprendizado. (Moreira, 1999)
Subsunçores segundo Briguenthi (2003) apud. PEREIRA,
“não devem ser vistos apenas como conceito suporte de nova informação e sim
como um conceito claro e com estabilidade que proporciona a integração entre
o novo e o antigo conhecimento, facilitando a aprendizagem.”
Assim, antes de procedermos para elaboração dos sólidos, realizamos uma aula expositiva
mediando o conhecimento e o direcionado no sentido do mesmo relacionar-se com as estruturas
cognitivas já existentes no aluno. Esse contexto é defendido por Ausubel conforme esclarece PRÄSS
(2007): “em sua teoria, Ausubel trata mais detidamente da aprendizagem significativa por recepção, do
tipo que pode ser potencializada em uma aula expositiva preparada para tal, em detrimento da por
descoberta”.
Ainda sobre utilizar o que o aluno já sabe, Ausubel (1980), afirma que “o 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”. Nesse caso, como se tratava de um intervenção, antes de realiza-la ocorrerão
observações sistemáticas no sentido de identificar os conhecimentos que os alunos já tinham.
Da mesma forma e ainda nesse primeiro momento, procuramos sustentar nossa exposição
mostrando o caráter experimental da Geometria, isto é, fazendo dos alunos investigadores das formas
geométricas que conheciam e onde a encontramos do cotidiano. Quisemos assim cumprir com o estágio
essencial para a aprendizagem significativa que é despertar o interesse do aluno para que ele atue
ativamente nesse processo de adquirir um novo conceito associando-o a algum outro já existente de
forma não arbitrária.
Os educandos, dispostos ao aprendizado precisavam de um material concreto para assegurar
uma aprendizagem significativa. Com esse propósito rompemos com a prática de antigos docentes que
relutam “em trabalhar as relações existentes entre as figuras, fato esse que não auxilia o aluno a
progredir para um nível superior de compreensão de conceitos” (PAVANELLO, 1989).
Utilizamos dentro da perspectiva da Aprendizagem significativa, os sólidos geométricos, pois
entendemos que ele representa um material potencialmente significativo. Estes materiais são: ”um
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material que pode ser relacionado à estrutura cognitiva do aluno, é um material potencialmente
significativo, e pode ser uma figura, imagem, conceito, princípio etc.”. (MOREIRA, 1999).
Os sólidos geométricos além de ser um material concreto, motivador na busca do aprendizado,
torna a Geometria prática, experimental, favorecendo uma aprendizagem significativa, pois foi aplicado
de modo que a associação entre o conteúdo objetivado e o material ora analisado, ocorreu de forma
natural, não-arbitrária.

METODOLOGIA
O Surgimento dessa experiência de relato surgiu de uma junção da disciplina de Geometria
Experimental e Gráfica com a disciplina de Prática Pedagógica I. Nosso desiderato é trazer a Geometria a
um patamar de concretude, ou seja, tornar a Geometria dissociada do formalismo matemático para
torna-la próximo do discente. A Experiência ocorreu com alunos do quinto ano em uma escola da Rede
Estadual de Ensino.
Quando se constatou pela observação sistemática durante uma semana letiva que os alunos
após a exposição dos sólidos geométricos apontados como tópico do livro didático e como conteúdo
conceitual e procedimental nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2011, p.88), quais sejam:
primas, pirâmide, cubo, paralelepípedo, não estavam dispostos a associação com sua estrutura cognitiva
e, por isso, imbricariam em tão-somente memorizar as características de cada uma das figuras optou-se
por adotar a Teoria da Aprendizagem Significativa e considerar os sólidos como materiais
potencialmente significativos.
Nesse ínterim, procedemos inicialmente com uma aula expositiva para incitá-los a procurar a
Geometria, mais especificamente, as figuras planas no cotidiano bem como, em uma maior análise de
como essas mesmas figuras poderiam formar outras e quais eram essas outras.
Depois efetuamos a divisão em grupos de oito a dez componentes e entregamos os moldes dos
sólidos sendo dois moldes para cada figura, uma vez que era tido como objetivo a comparação entre o
sólido montado, sua respectiva planificação e suas estruturas poliédricas quando houvesse.
Desde o processo de montagem, os discentes já faziam diversos comentários acerca das
estruturas de cada figura, as formas, o número de lados. Eles, de fato se mostraram instigados pela
investigação do material que lhes foi fornecido.
Depois da montagem os alunos foram mediante mediação dos professores comparando cada
figura com sua planificação e as catalogando especificando: nome, figuras planas que a formavam e
classificação, utilizando assim dos conhecimentos prévios dos discentes.
Nesse ponto fixamos apenas esses tópicos que deveriam ser preenchidos, contudo os alunos
tinham livre arbítrio para introduzir novas características justamente para incentivá-los a produzir
conhecimento com as estruturas já existentes em sua teia cognitiva.
Essa liberdade foi de suma importância porque os grupos motivados pela busca do
conhecimento e pela interação entre si foram levados a discutir sobre as demais informações da figura.
Em seguida, cada grupo apresentava suas fichas catalográficas para a mesma figura para que
diante do debate eles pudessem florescer novos conhecimentos gerados a partir de suas próprias
conclusões dos sólidos. Nós, enquanto autores, assumimos o papel de total mediação desde a
concepção até a discursão das fichas de cada figura geométrica.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A construção de sólidos geométricos gera, para uma turma não iniciada em uma Geometria mais
prática, experimental, dificuldades de compreensão sobre as figuras apresentadas.
Muitas crianças, não acreditavam que a planificação da figura correspondia a própria figura
montada. Isto não se deve, vale destacar, pela não observância do estágio mental do educando visto
que segundo Vygotsky (2001), a Geometria faz parte do rol de conceitos formais, assim só deve ser
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apreendidos no âmbito escolar em virtude da impossibilidade das crianças o fazerem sozinhas. A
dificuldade das crianças em associar e comparar as figuras geométricas é gerada pela didática
matemática dos docentes, que contrariando a literatura científica uníssona, pregam o estudo
geométrico formal, sem brilho, sem estímulo.
Contudo, ao ser apresentado para as crianças uma Geometria concreta, pode-se perceber que
elas mudam seu olhar para essa matéria vendo-a como divertida e experimental. Essa é uma observação
clara diante da execução da aplicação dos sólidos uma vez que a utilização de materiais como canudos e
massas de modelar tão comum no dia-a-dia dos educando nunca foram por eles imaginados ligados a
um ou vários conceitos matemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças sentem dificuldade de aprender uma Geometria não Experimental, ou seja, não
palpável e por isso tendem a não querer aprende-la fazendo dela uma pura matéria decorativa e formal.
Os professores por sua vez, não buscam dirimir essa concepção impedindo que desde logo as crianças
desenvolvam plenamente sua maturidade e compreendam as noções de espaço e forma.
A Aprendizagem Significativa é a principal ferramenta para propiciar um ensino de Geometria
consonante com os documentos oficiais e os sólidos geométricos, nesse contexto, representam um
material potencialmente significativo e eficaz para uma prática docente coerente e estimuladora da
capacidade de localização e percepção do espaço e da forma.
Os educandos quando iniciados em uma Geometria Experimental pautada em uma
Aprendizagem Significativa tem, portanto, mas facilidade em evoluir academicamente, pois dominam as
noções práticas dessa disciplina e ainda detém o poder analítico das peculiaridades que a permeiam.
Sendo assim, é premente que os atuais docentes voltem-se criticamente para sua prática docente no
que se refere ao trato com a Geometria a fim de que pautem seu ensino visando gerar uma
aprendizagem duradoura, significativa.
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RESUMO
Para alcançarmos um novo modelo de ensino e aprendizagem são necessárias novas práticas que
possam incentivar uma ação reflexiva, uma metodologia que seja ativa e participativa em todo o
processo de aprendizagem. Assim, nessa pesquisa estamos estudando e discutindo questões referentes
à utilização dos mapas conceituais e como esses podem se tornar instrumentos de construção,
organização e reconstrução do conhecimento dos alunos referente ao conteúdo Trigonometria, a partir
do estudo de fenômenos físicos. Para isso utilizamos como referencial teórico a Teoria da Aprendizagem
significativa de David Ausubel. Para elaboração das atividades didáticas utilizaremos os Mapas
Conceituais de Novak e Moreira e como metodologia alguns pressupostos da Engenharia Didática da
Michèle Artigue. As primeiras conclusões apontam que a engenharia didática como metodologia de
pesquisa na investigação das situações didáticas decorrentes da utilização de mapas conceituais no
ensino de Trigonometria está se tornando uma ótima possibilidade de ação-investigativa das realizações
didáticas em sala de aula, no sentido de responder à necessidade permanente de colocação à prova das
construções teóricas desenvolvidas por intermédio da Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais, Engenharia Didática.

ABSTRACT
To reach a new model of education and learning we need new practices that can stimulate a reflexive
action, methodology should be active and participative in all the learning process So, in this research we
are studying and discussing issues about the use of conceptual maps and how these can become
instruments of construction, organization and reconstruction of students' knowledge relating to
Trigonometry, starting from the study of physical phenomena. For this we use as theoretical reference
the Meaninful Learning Theory of David Ausubel, for elaboration of didactic activities, Conceptual Maps
of Novak and Moreira, and as methodology some presupposes of Didactic Engineering from Michèle
Artigue. The first conclusions point that didactic engineering as methodology of research in the didactic
situations due to the use of conceptual maps in the Trigonometry teaching is becoming an excellent
possibility of action-investigative of didactic accomplishments in classroom, responding the permanent
necessity to test the theoretical constructions developed by the Significant Learning.
Keywords: Significant learning, Conceptual Maps, Didactic Engineering.

INTRODUÇÃO
A sociedade cobra um ensino de qualidade e quer que a escola seja capaz de tornar o educando
um cidadão com competência para analisar diversos problemas e solucioná-los com espírito crítico e
domínio de habilidades.
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Em nossa concepção, o ato de ensinar significa, acima de tudo, dar uma direção ao processo de
aprendizagem do aluno. Utilizando outras palavras, cabe, a nós professores, com o auxílio de novas
ferramentas educacionais, auxiliar o aluno a apropriar-se do conhecimento organizado que constitui a
estrutura da Matemática e das demais Ciências.
O ensino de Matemática tem enfatizado a expressão do conhecimento aprendido através da
resolução de problemas. A partir da nossa prática em sala de aula, a abordagem de conteúdos em aulas
tradicionais, com apenas giz, quadro verde, livro, exercícios impressos, com ênfase na linguagem
matemática desprovida de um embasamento experimental, desvinculando os conteúdos de suas
possíveis relações com os fatos do cotidiano, deixando de lado os aspectos fenomenológicos, mesmo
com muita boa vontade do professor, às vezes, não são suficientes para uma compreensão total de um
determinado assunto.
Também observamos que os alunos veem a Matemática como uma disciplina cheia de códigos e
fórmulas a serem memorizadas e de estudos de situações que, na maioria das vezes, estão totalmente
alheias as suas experiências cotidianas. Em geral, esses alunos não fazem uma conexão entre a
Matemática aprendida e o mundo ao seu redor.
A percepção de um fenômeno físico, por exemplo, a partir da ação do indivíduo sobre a
abordagem matemática, seja de forma direta num experimento real de laboratório ou através da
manipulação de modelos que simulam o fenômeno em questão, tem um significado bem mais profundo
do que uma mera resposta operante automática a um dado conjunto de estímulos.
Assim, este trabalho irá discutir em que medida os mapas conceituais podem se tornar
instrumentos de construção, organização e reconstrução do conhecimento, em uma perspectiva da
aprendizagem significativa, no estudo da Trigonometria. Porque entendemos que o uso de uma
ferramenta que pudesse descrever os processos dinamicamente, permitindo ao aluno interagir com
fenômenos físicos envolvidos ao mesmo tempo em que observa as funções trigonométricas poderia vir
a facilitar a sua compreensão, além de proporcionar motivação para aprender por este tipo de
interação.
Isso requer um interesse natural despertado pelo uso de novas ferramentas de ensino. A
relevância de determinadas relações matemáticas e conceitos permite que o conteúdo visto
anteriormente, e que até então era somente abstrato, passe a ter um referencial mais concreto, e,
logicamente, uma articulação entre a Física e a Matemática numa clara sinalização da sintonia de
tratamentos metodológicos e de interdisciplinarização dos conteúdos educacionais apresentados por
ambas as disciplinas. Ou seja, no âmbito educacional, vai se constituindo como possibilidade de uma
nova organização do trabalho pedagógico, que permite uma nova apreensão dos saberes, não mais
marcada pela fragmentação das disciplinas, mas permitindo uma comunicação entre os compartimentos
disciplinares.
Essa pesquisa, em andamento, tem caráter qualitativo, no qual utilizaremos como método
alguns pressupostos da Engenharia didática da Michèle Artigue.
Os sujeitos da pesquisa são alunos ingressantes no curso de licenciatura em Física da
Universidade Federal de Sergipe/Campus de Itabaiana. Os Instrumentos para coleta de dados serão
questionários de análise preliminar, os questionários das análises a priori e a posteriori e entrevistas aos
alunos sobre a utilização do mapa.

MAPA CONCEITUAL: ORGANIZANDO O CONHECIMENTO NA
SIGNIFICATIVA.

BUSCA DA

APRENDIZAGEM

Em nossa pesquisa estamos estudando e discutindo questões referentes à Teoria da
aprendizagem significativa e os diversos trabalhos que contribuíram para o seu enriquecimento e a
facilitação de seu entendimento e aplicabilidade, organizando trabalhos que potencializem as
atividades, tanto em pequenos grupos quanto em grandes grupos, de modo a possibilitar mudanças de
atitudes e de aptidões fundamentais na educação matemática.
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Ausubel et al (1980) e Ausubel (2003) propõe uma explicação teórica para o processo de
aprendizagem envolvendo, principalmente, a aquisição de novos significados. O que podemos
evidenciar em sua obra é que, a partir da teoria de aprendizagem, nós podemos desenvolver noções
defensáveis de como alguns fatores decisivos no processo de aprendizagem serão utilizadas com maior
eficácia.
Para Novak (1981), a aprendizagem significativa está subjacente à interação construtiva do
pensamento, dos sentimentos e das ações que levam à capacitação humana tanto quanto ao
compromisso e à responsabilidade.
Na visão de Ausubel, a estrutura cognitiva de cada sujeito evidencia uma organização
hierárquica e lógica, na qual cada conceito ocupa um lugar determinado em função de seu nível de
abstração, de generalização e capacidade de incluir outros conceitos. Desta maneira, a aprendizagem
significativa produz ao mesmo tempo a estruturação do conhecimento prévio e a extensão de sua
potencialidade explicativa e operativa.
Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio,
diria isto: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é
aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie-se nisso os
seus ensinamentos. (AUSUBEL et al., 1980, p. 20).
A aprendizagem significativa tem de ser assumida como um processo dinâmico que exige ações
de ensino direcionadas para que os alunos aprofundem e ampliem os significados elaborados mediante
as suas participações nas atividades de ensino e aprendizagem.
Assim, para que uma aprendizagem seja eficaz, segundo Valadares (2007), ela deve ser
significativa, o que exige que seja vista como a compreensão de significados. Para tal, os conhecimentos
a aprender devem ser relacionados com experiências anteriores e vivências pessoais dos alunos,
permitindo a formulação de problemas de algum modo desafiantes que incentivem o aprender mais. O
estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e
conceitos, desencadeando modificações de comportamentos, contribui para a utilização do que é
aprendido em diferentes situações (VALADARES, 2007, p. 78).
Segundo Moreira (1998) os mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são apenas diagramas
indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos.
Assim, mapas conceituais são propostos como uma estratégia potencialmente facilitadora de
uma aprendizagem significativa. Por isso, Moreira (1998) coloca que;
Embora normalmente tenham uma organização hierárquica e, muitas vezes,
incluam setas, tais diagramas não devem ser confundidos com organogramas
ou diagramas de fluxo, pois não implicam sequência, temporalidade ou
direcionalidade, nem hierarquias organizacionais ou de poder. Mapas
conceituais são diagramas de significados, de relações significativas; de
hierarquias conceituais, se for o caso. Isso também os diferencia das redes
semânticas que não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e
não obrigatoriamente incluem apenas conceitos. Mapas conceituais também
não devem ser confundidos com mapas mentais que são associacionistas, não
se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas que não são conceitos e
não estão organizados hierarquicamente. Não devem, igualmente, ser
confundidos com quadros sinópticos que são diagramas classificatórios. Mapas
conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim relacioná-los e
hierarquizá-los (MOREIRA, 1998, p. 143).
Através dessa concepção, o ensino se constitui em um conjunto de atividades sistemáticas,
cuidadosamente planejadas, em torno das quais o conteúdo e a forma se articulam inevitavelmente e
nas quais o professor e o aluno compartilham parcelas cada vez maiores de significados com relação aos
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 364

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
conteúdos do currículo escolar, ou seja: o professor conduz as suas ações para que o aluno participe de
tarefas e atividades que o façam se aproximar cada vez mais dos conteúdos que a escola tem para lhe
ensinar.(GOWIN, 1981, apud VALADARES, 2007, p. 78).

A ENGENHARIA DIDÁTICA: UMA METODOLOGIA DE PESQUISA NA INVESTIGAÇÃO DAS REALIZAÇÕES
DIDÁTICAS EM SALA DE AULA.
A partir dos objetivos do trabalho de pesquisa já destacados, acreditamos que a metodologia
que melhor se adequou foi o estudo de caso, e a partir daí resolvemos aliá-lo à Engenharia Didática da
Michèle Artigue, uma metodologia da Didática da Matemática, que tem por finalidade a análise de
situações didáticas.
Através dela acreditamos que conseguiremos organizar melhor os procedimentos
metodológicos tanto na dimensão teórica como também na experimental, aliando o plano teórico
desenvolvido a partir da aprendizagem significativa até toda a experimentação dos mapas conceituais
na prática educativa.
As primeiras noções da Engenharia Didática surgem no inicio da década de 1980, que, segundo
Michèle Artigue (1996):
com o objetivo de etiquetar uma forma do trabalho didático: aquela que era
comparável ao trabalho do engenheiro que, para realizar um projeto preciso,
se apoia nos conhecimentos científicos do seu domínio, aceita submeter-se a
um controle de tipo científico mas, ao mesmo tempo, se encontra obrigado a
trabalhar sobre objetos muito mais complexos do que os objetos depurados da
Ciência, e portanto a estudar de uma forma prática, com todos os meios ao seu
alcance, problemas de que a Ciência não quer ou ainda não é capaz de se
encarregar. (ARTIGUE, 1996, p. 193).
Seu método de pesquisa fundamenta-se entre as realizações didáticas de todo o processo de
ensino e a sua investigação, preocupando-se com a “concepção, realização, observação e análise de
sequências de ensino” (ARTIGUE, 1996, p. 196).
Como o desenvolvimento do trabalho de pesquisa se dá a partir de sequências didáticas,
utilizando mapas conceituais no trabalho da Trigonometria com situações de ensino ligadas a
fenômenos físicos, o registro das experimentações em sala de aula na engenharia didática tem uma
validação que é essencialmente interna, estando alicerçada na comparação entre a análise a priori e a
análise a posteriori.
A metodologia da engenharia didática se divide em quatro fases: análise prévia, análise a priori,
experimentação e análise a posteriori.
Na fase da análise prévia estamos realizando uma investigação acerca de todo quadro teórico
didático construído sobre a utilização de mapas conceituais e o desenvolvimento do tema Trigonometria
ao longo do tempo, analisando as deficiências na realização didática efetiva dos mesmos. Nas próximas
fases, em construção, pretendemos construir da seguinte maneira:
 Análise a priori: realização de todas as análises em relação à situação didática, tão como tomar
as decisões necessárias sobre as variáveis identificadas na análise prévia e construção de questionário e
sequências didáticas.
 Experimentação: Atividades didáticas propriamente ditas com alunos ingressantes do curso de
Física Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe/Campus de Itabaiana.
 Análise a posteriori: Análise de todos os mapas conceituais e questionários realizados nas
situações de ensino desenvolvidas, além das produções dos alunos na sala de aula ou fora dela,
procurando responder a questão de pesquisa.
Com essa metodologia pretende-se identificar as experiências significativas, compreender as
dificuldades enfrentadas pelos professores, as limitações que o processo de ensino apresenta para a
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implementação de ações que visem a sua viabilidade. Desse modo, buscaremos compreender as
concepções e práticas das sequências didáticas que, de algum modo, serão significativas em relação à
inserção dos mapas conceituais e fenômenos físicos no aprendizado de Trigonometria.

CONSIDERAÇÕES
Embora estejamos na fase da análise prévia, acreditamos que a pesquisa possa demonstrar uma
excelente possibilidade das realizações didáticas em sala de aula no sentido de responder a necessidade
permanente de colocação à prova das construções teóricas aqui desenvolvidas por intermédio da
Aprendizagem Significativa.
Nesse trabalho também esperamos promover a predisposição do aluno para aprender,
relacionando as novas informações à sua estrutura cognitiva, de forma substantiva e não arbitrária.
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RESUMO
Formação e capacitação dos profissionais de saúde para o Sistema Único de Saúde são questões
essenciais experimentadas pela Estratégia Saúde da Família (ESF). Trata-se de um relato de experiência
do processo ensino-aprendizagem em Saúde Mental para os profissionais de saúde da ESF do município
de Lagoa do Ouro PE, fundamentado na Aprendizagem Significativa, proposta por Ausubel, que teve o
projeto pedagógico construído a partir do conhecimento prévio dos profissionais de saúde, que
elegeram os transtornos mentais mais prevalentes e de difícil abordagem, com discussões de casos
ilustrativos, baseados em situações reais, com exposições dialogadas, discussão conjunta, oficinas e
problematização/dramatização dos casos vivenciados, além da construção compartilhada de protocolos
terapêuticos, dentro da realidade local. Dessa forma, houve uma íntima conexão entre o processo
educativo e o trabalho, diminuindo a distância entre a teoria e a prática. Experiências similares relatadas
na literatura tem mostrado que esse é um processo contínuo de aprendizagem-trabalho com reais
mudanças das práticas nos serviços da ESF, com destaque para o aprimoramento dos conhecimentos,
habilidades e atitudes frente às difíceis situações encontradas no trabalho cotidiano dessas equipes.
Entretanto, para que ocorra uma mudança efetiva e duradoura, faz-se necessário um projeto
pedagógico de educação continuada permanente, com reavaliações periódicas.
Palavras-chave: Aprendizagem; Significativa; Relato; Experiência; Saúde

ABSTRACT
Education and training of health professionals to the Health System are key issues experienced by the
Family Health Strategy (FHS). This is an experience report of the teaching-learning process in Mental
Health for healthcare professionals from the FHS from Lagoa do Ouro PE, based on Meaningful Learning,
proposed by Ausubel, who had the educational project built from the knowledge prior health
professionals, who elected the most prevalent mental disorders and difficult to approach, with
discussions of illustrative cases, based on real situations, dialogued with exhibitions, debate, workshops
and questioning / dramatization of the cases experienced, besides the construction of shared
therapeutic protocols, within the local reality. Thus, there was an intimate connection between the
educational process and work by decreasing the distance between theory and practice. Similar
experiments reported in the literature has shown that this is an ongoing learning process, working with
real changes in the practices of the FHS services, with emphasis on the improvement of knowledge, skills
and attitudes to difficult situations encountered in daily work of these teams. However, there is a
change for effective and lasting, it is necessary to design a permanent teaching continuing education,
with periodic reviews.
Keywords: Learning, Meaningful, Reporting, Experience, Health
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INTRODUÇÃO
As propostas sobre a aprendizagem significativa formuladas pelo psicólogo norte-americano D.
P. Ausubel tentam explicar o aprender a apreender a partir de um marco distanciado dos princípios
condutistas, sendo necessário entender um processo de modificação do conhecimento, reconhecendo
a importância dos processos de estruturação cognitiva (AUSUBEL,1982).
Dessa forma, as proposições de Ausubel partem da consideração de que os indivíduos
apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo
que a sua complexidade depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem em si do
que do número de conceitos presentes. Entende-se que essas relações têm um caráter hierárquico, de
maneira que a estrutura cognitiva é compreendida, fundamentalmente, como uma rede de conceitos
organizados de modo hierárquico de acordo com o grau de abstração e de generalização
(AUSUBEL,2003).
A intervenção educativa precisa, portanto, de uma mudança de ótica substancial, na qual não
somente abranja o saber, mas também o saber fazer, não tanto o aprender, como o aprender a
aprender (SALVADOR,2000).
O que deve ser sugerido é a participação ativa do sujeito, sua atividade auto-estruturante, o
que supõe a participação pessoal do aprendiz 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 e interpessoal (PIAGET,1997).

MARCO TEÓRICO
A formação tradicional em saúde, baseada na organização disciplinar e nas especialidades,
conduz ao estudo fragmentado dos problemas de saúde das pessoas e das sociedades, levando à
formação de especialistas que não conseguem mais lidar com as totalidades ou com realidades
complexas. Formam-se profissionais que dominam diversos tipos de tecnologias, mas cada vez mais
incapazes de lidar com a subjetividade e a diversidade moral, social e cultural das pessoas. Também são
incapazes de lidar com questões complexas como a dificuldade de adesão ao tratamento, a autonomia
no cuidado, a educação em saúde, o sofrimento da dor, o enfrentamento das perdas e da morte, o
direito das pessoas à saúde e à informação ou a necessidade de ampliar a autonomia das pessoas
(MARAGNO,2006).
Ainda nos modelos tradicionais, o papel do professor é o de estabelecer tudo que o aluno deve
aprender, transmitir as informações consideradas relevantes (não necessariamente a partir de critérios
baseados na realidade de saúde e dos serviços de saúde) e avaliar a capacidade dos estudantes de reter
e reproduzir as informações apresentadas. A teoria é abordada antes da prática no intuito de preparar
os estudantes para a aplicação dos conteúdos nos campos de estágio e, futuramente, na sua vida
profissional. Essa abordagem pedagógica vem sofrendo fortes críticas pela excessiva valorização do
conteúdo (que atualmente é fugaz) e pela baixa eficácia (conteúdos distantes da realidade e das
necessidades de aprendizagem que levam ao desperdício de tempo, de esforços e à necessidade de
requalificação) (BAKHTIN,1995).
Em contraposição, a concepção pedagógica fundamentada na aprendizagem significativa requer
articulação dos papéis da academia, dos órgãos/setores gestores dos serviços de saúde e das instâncias
do controle social, sugerindo cooperação na seleção dos conteúdos, na produção de conhecimentos e
no desenvolvimento de competência profissional (BRASIL,1997).
Na aprendizagem significativa, educador e estudante têm papéis diferentes dos tradicionais. O
professor não é mais a fonte principal da informação (conteúdos), mas o facilitador do processo ensinoaprendizagem, que deve estimular o aprendiz a ter postura ativa, crítica e reflexiva durante o processo
de construção do conhecimento (AUSUBEL,2003).

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 368

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
Necessariamente, os conteúdos trabalhados devem ter potencial significativo (funcionalidade e
relevância para a prática profissional) e, também, responder a uma significação psicológica, de modo a
valorizar elementos pertinentes e relacionáveis dentro da estrutura cognitiva do estudante
(conhecimentos prévios). Para que a aprendizagem seja significativa, há que se trabalhar com uma
pedagogia diferenciada, que considere cada aprendiz com seus potenciais e dificuldades e que esteja
voltada à construção de sentidos, abrindo, assim, caminhos para a transformação e não para a
reprodução acrítica da realidade social (CHIAVERINI).
A cooperação técnica cumpre os objetivos de apoiar os processos de mudança, ajudando os
profissiomais da ESF a terem uma compreensão mais ampla do processo de mudança e de sua condução
estratégica. Serve também para alimentar o debate e abrir possibilidades de capacitação em torno de
temas importantes para as mudanças, tais como: metodologias ativas de ensino-aprendizagem,
metodologias de avaliação da aprendizagem, clínica ampliada, trabalho em equipes multiprofissionais
(MARAGNO,2006).
A orientação técnico-pedagógica cumpre os objetivos de apoiar os processos de mudança,
ajudando as escolas ou atores das escolas a terem uma compreensão mais ampla do processo de
mudança e de sua condução estratégica. Serve também para alimentar o debate e abrir possibilidades
de capacitação em torno de temas importantes para as mudanças, tais como: metodologias ativas de
ensino-aprendizagem, metodologias de avaliação da aprendizagem, clínica ampliada, trabalho em
equipes multiprofissionais (NUNES FILHO,2000).
Trata-se de um relato de experiência do processo ensino-aprendizagem em Saúde Mental para
os profissionais de saúde da ESF do município de Lagoa do Ouro PE, fundamentado na Aprendizagem
Significativa, proposta por Ausubel, que teve o projeto pedagógico construído a partir do conhecimento
prévio dos profissionais de saúde, que elegeram os transtornos mentais mais prevalentes e de difícil
abordagem, com propostas de discussões de casos ilustrativos, baseados em situações reais, com
exposições dialogadas, discussão conjunta, oficinas e problematização/dramatização dos casos
vivenciados, além da construção compartilhada de protocolos terapêuticos padrões, dentro da realidade
local. Dessa forma, houve uma íntima conexão entre o processo educativo e o trabalho, diminuindo a
distância entre a teoria e a prática.
A carga horária total da capacitação foi de 16 horas para um grupo de 30 profissionais da
Estratégia Saúde da Família do município de Lagoa do Ouro-PE (Médico, Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem e Agente Comunitário). A capacitação teve como ementa: o matriciamento integrando a
saúde mental e a atenção básica em um modelo de cuidados colaborativos, elaboração dos
instrumentos do processo de matriciamento para intervenções em saúde mental na atenção primária,
através da vivência de situações comuns da saúde mental na atenção primária, o matriciamento como
organizador, potencializador e facilitador da rede assistencial da atenção primária em saúde mental.
Foram elencados os transtornos mentais mais prevalentes e de difícil abordagem terapêutica
das equipes participantes, e através de análise conjunta da realidade local e da discussão de casos
clínicos de forma dialogada, foi construído e proposto um modelo padrão de plano terapêutico de
intervenção dos pacientes com transtornos mentais nas comunidades assistidas pela ESF. Assim como,
houve o treinamento das práticas de intervenção em saúde mental na atenção primária, com a
aplicação dos instrumentos do processo de matriciamento, como a realização de interconsulta, consulta
compartilhada, realização de grupos terapêuticos, e aplicação de estratégias de comunicação para uma
abordagem familiar adequada, reforçando a importância do trabalho em equipe.

METODOLOGIA
O trabalho apresentado refere-se a um relato de experiência de ensino fundamentado na
Aprendizagem Significativa voltada para equipes multiprofissionais da Estratégia de Saúde da Família no
município de Lagoa do Ouro PE, realizado nos dias 05 e 06 de janeiro de 2012, com formação de grupos
de discussão, construção de mapas estratégicos para elaboração do plano terapêutico com exposições
dialogadas e dramatização orientada de vivências da problematização local a cerca da abordagem dos
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transtornos mentais prevalentes na comunidade circunscrita entre equipe multiprofissional-usuáriosfamiliares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Experiências similares relatadas na literatura tem mostrado que esse é um processo contínuo
de aprendizagem-trabalho com reais mudanças das práticas nos serviços da ESF, com destaque para o
aprimoramento das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes). Entretanto, para que ocorra
uma mudança efetiva e duradoura, faz-se necessário um projeto pedagógico de educação continuada
permanente, com reavaliações periódicas.
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RESUMO
A investigação da mudança conceitual na aprendizagem foi foco para o ensino de Ciências na década de
80 e nos primeiros anos da década de 90.O primeiro modelo nesse sentido, e que constitui um marco
importante para a investigação em Educação em Ciências foi o proposto por Posner e colaboradores em
1982.Já a aprendizagem signiﬁcativa é uma proposta de David Ausubel para a aprendizagem de
conteúdos conceituais em resposta à aprendizagem memorística de conceitos e à aprendizagem por
descoberta. O presente trabalho foi realizado em uma escola privada do município de Maceió - Alagoas
e objetivou a realização de uma atividade prática de Ciências Naturais, baseada no que postulam essas
duas teorias. A atividade realizada abordou como temas: o sistema digestório e as reações ocorridas no
estômago. Os alunos se reuniram em grupos e a partir do problema inicial proposto formularam suas
hipóteses sobre o tema, estas foram analisadas em equipe para seleção daquelas que respondessem de
forma mais lógica a questão inicial. Em seguida houve a realização de uma atividade prática. O objetivo
do trabalho foi alcançado, pois se pôde observar que os estudantes conseguiram realizar o processo de
mudança conceitual a partir de seus conceitos prévios.
Palavras-chave: Mudança conceitual; Aprendizagem signiﬁcativa; Ciências.

ABSTRACT
The investigation of conceptual change in learning was the focus for teaching science in the 80's and
early years of the 90s. The first model in that sense, and that constitutes an important mark for the
investigation in Education in Sciences it was it proposed by Posner and collaborators in 1982. Already
the Meaningful Learning is a proposal of David Ausubel for the learning of conceptual contents in
response to the memory learning of concepts and to the learning for discovery.This study was
conducted in a private school of the city of Maceió- Alagoas aimed to conduct a practical activity of
Natural Sciences, based on these two theories postulating. The activity carried approached as themes:
the digesting system and the reactions happened in the stomach.The students met in groups and
starting from the proposed initial problem they formulated your hypotheses on the theme, these were
analyzed in team for selection of those that answered in a more logical way the initial subject.Then was
realized of a practical activity. The objective was reached, as can be observedthat students were able to
perform the process of conceptual change from their previous concepts.
Key-words: Conceptual change,Meaningful learning, Sciences.
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INTRODUÇÃO
A mudança conceitual sendo realizada por meio de uma pesquisa orientada traz diversos
benefícios para o aluno, entre esses, o incentivo a desenvolver habilidades investigativas, propor
hipóteses possíveis para soluções de problemas, verificar se suas ideias são verdadeiras, ou seja instiga
o educando a re-construir o conhecimento e o coloca frente a frente com suas próprias concepções,
confirmando-as ou não, o que interliga esse processo com a Teoria da Aprendizagem Significativa.
A teoria da aprendizagem de David Ausubel e colaboradores se propõe a lançar as bases para a
compreensão de como o ser humano constrói significados e destaca que quando o aprendiz tem pela
frente novas informações e consegue fazer conexões entre elas e o seu conhecimento prévio, ele estará
construindo significados pessoais para essa informação, transformando-a em conhecimentos sobre o
conteúdo apresentado (TAVARES, 2008).
A avaliação dos conhecimentos prévios deve servir como uma fonte de informações para
professores e alunos a respeito das concepções alternativas sobre a temática a ser abordada. O
professor, ao conhecer as concepções dos alunos, poderá elaborar estratégias didáticas mais eficazes
para a efetivação da aprendizagem (CAMPOS; NIGRO, 2009).
Para o desenvolvimento do senso crítico estudantil tais concepções são fundamentais, pois não
se trata apenas da aquisição de conceitos científicos que está à disposição, mas também da interação
com os colegas uma vez que a atividade proposta envolverá a realização de trabalhos em grupo e
possivelmente debates entre os mesmos, gerando dessa forma uma melhor compreensão e aceitação
das novas teorias e conceitos, bem como uma discussão em conjunto para aceitação das opiniões dos
demais, além de favorecer-lhes a análise das mesmas, visando à seleção das que mais se adéquam na
explicação de um dado fenômeno frente à sua realidade.
A aprendizagem como pesquisa orientada baseia-se no planejamento de situações-problema e
no trabalho com ditos problemas ao longo de distintas sequências de atividades (SILVA; SILVA; NUÑEZ,
2004).
O presente trabalho visou à realização de uma atividade prática em Ciências Naturais por meio
de mudança conceitual voltada à aprendizagem significativa como pesquisa orientada. Esta envolveu
não apenas conceitos desta disciplina como também Português e Química caracterizando-se assim,
como uma atividade interdisciplinar.

REFERENCIAL TEÓRICO
Na espera de encontrar modelos que propiciassem condições necessárias para que o aluno, a
partir de suas “concepções espontâneas”, pudesse rejeitá-las em favor das “concepções cientificamente
aceitas” pelo ensino formal, os investigadores passaram a desenvolver propostas dos chamados
“modelos de mudança conceitual” (NARDI; GATTI, 2004).
Ao longo da década de 1980 e da primeira metade da década de 1990, grande parte dos
pesquisadoresconsiderava, a mudança conceitual o foco emergente no ensino de Ciências(NIEDDERER
et al. 1991; WANDERSEE, 1993 apud El-HANI; BIZZO, 2002).O aspecto central da mudança conceitual
reside na modificação simultânea do statusdas concepções alternativas e científicas mediante o conflito
dessas duas concepções, por meio do qual será gerada no aprendiz uma insatisfação com suas
concepções prévias. No entanto, o sucesso para a mudança conceitual depende da eficácia com que se
consegue estas modificações de status (El-HANI; BIZZO, 2002).
O primeiro modelo nesse sentido, e que se constituiu em marco importante para a investigação
em Educação em Ciências foi o proposto Posner e colaboradores (1982) - chamado de modelo PSHG em
função dos nomes dos autores: Posner, Strike, Hewson e Gertzog. Eles procuravam responder como as
concepções espontâneas iniciais dos estudantes seriam transformadas em concepções científicas, a
partir da apresentação de novas ideias e evidências (NARDI; GATTI, 2004).
Esse quadro altera-se quando se passa a considerar seriamente a influência das ideias e
noções prévias dos estudantes na apropriação de conceitos e teorias científicas. A pesquisa em
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educação em ciências, inspirada por estudos construtivistas no campo da filosofia das ciências e da
psicologia do desenvolvimento cognitivo, obteve um amplo repertório de conhecimentos sobre as
concepções dos estudantes, o que levou a conceber os processos de aprendizagem em ciências
como resultado de “mudanças conceituais” (AGUIAR JR., 2001).
Esse modelo adota como enfoque uma posição construtivista frente à natureza do
conhecimento e sua aquisição, assumindo que o aluno elabora e constrói seu próprio conhecimento,
tomando consciência de suas limitações, procurando superá-las, ou seja, espera-se que o aluno
modifique suas representações iniciais sobre o fenômeno em estudo por outras mais próximas ao
conhecimento científico (SILVA; SILVA; NUÑEZ, 2004).
Uma das estratégias mais usadas é a proposição de situações conflituosas, com o intuito de
produzir no aprendiz uma insatisfação com suas concepções prévias, visto que, o conhecimento
prévio é, isoladamente, a variável que mais influencia a aprendizagem. Em última análise, só podemos
aprender a partir daquilo que já conhecemos, pelo fato de nossa mente ser conservadora. Como já
evidenciava Ausubel (1963), se queremos promover a aprendizagem significativa é preciso averiguar
esse conhecimento prévio e ensinar de acordo (EL-HANI; BIZZO, 2002; MOREIRA, 2010).
O sucesso de uma estratégia para mudança conceitual é diretamente dependente da eficácia
com que se consegue estas modificações de status. Os aprendizes não abandonam suas concepções
alternativas através da simples exposição das concepções científicas com as quais elas se encontram
em conflito (EL-HANI; BIZZO, 2002).
Na maioria dos casos, as declarações do professor não são incorporadas na memória de longo
termo e/ou são assimiladas como proposições destituídas de significado profundo, uma mera fachada
de conhecimento que coexiste por algum tempo — em especial, enquanto persiste a pressão da
avaliação — com a crença alternativa mais profundamente arraigada. Entretanto, a mudança conceitual
usualmente requer mais do que uma simples adição transitória. Ela envolve o reconhecimento pelo
aprendiz das crenças preexistentes em sua ecologia conceitual, uma apreciação de seu valor e de sua
precisão em face das novas informações e uma decisão consciente de reestruturar o conhecimento (ELHANI; BIZZO, 2002).
Nesse modelo proposto, para que ocorra a acomodação, quatro condições são necessárias: Em
primeiro lugar, deve haver insatisfação com as concepções existentes, já que é improvável que cientistas
e estudantes realizem uma mudança profunda em suas concepções sem que tenham perdido a fé em
sua capacidade de resolução de problemas. Depois, essa nova concepção deve ser inteligível, ou seja,
deve ser compreensível em sua estrutura cognitiva. Num próximo passo, a nova concepção deve
parecer inicialmente plausível. Qualquer nova concepção adotada deve ao menos parecer ter
capacidade para resolver os problemas gerados por suas predecessoras, caso contrário não parecerá
uma escolha plausível. E, finalmente, a nova concepção deve sugerir a possibilidade de um frutífero
programa de investigação, ou seja, deve ser útil, resolver problemas e abrir novas perspectivas (NARDI;
GATTI, 2004).
O ensino com o objetivo de provocar uma mudança conceitual nem sempre é alcançado e falha
por não estimular os alunos a investigar. A investigação não é uma proposta somente para conseguir a
mudança de conceito, mas para resolver um problema de interesse dos alunos ou em situações que
implicam a construção de conceitos. Acredita-se que a mudança de conceito acontece ao longo de todo
o processo como um resultado a mais, daí a importância na mudança metodológica que deve
acompanhá-la (SILVA; SILVA; NUÑEZ, 2004).
A mudança conceitual não é um processo linear de aprendizagem e não pode ser pensado como
um conjunto de sucessivas conquistas revolucionárias definitivas, pois envolve muitas idas e vindas e
muitos sucessos e regressões; sobretudo, não é um processo unicamente intelectual, pois é
grandemente condicionada por fatores emocionais (ARRUDA; VILLANI, 1994).
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METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma escola particular do município de Maceió, estado de Alagoas com
duas turmas de 8° ano, compreendendo alunos da faixa etária de 12 e 13 anos. O tema da aula foi: A
azia e queimação: causas e efeitos. Esta envolveu vários conceitos sendo demonstrada a relação que
existe entre as substâncias encontradas em nosso organismo e o que ingerimos, ao mesmo tempo
tratou de pH e equilíbrio iônico e como estes fatores interferem na saúde e no processo digestório,
ressaltando que este é um mecanismo necessário para a nutrição e manutenção do corpo humano. Esta
atividade caracteriza-se interdisciplinar, por envolver conteúdos de Ciências, Português e Química. Para
iniciar as atividades foi proposta a seguinte situação problema aos alunos: Quais as causas e efeitos da
azia e queimação?
Para resolvê-la os alunos se reuniram em grupos e a partir deste problema inicial formularam
suas próprias hipóteses sobre o tema, que foram analisadas em equipe para seleção daquelas que mais
se aproximassem da resposta científica para a questão inicial. Campos e Nigro (2009) destacam que é de
grande importância aquilo que a pessoa já sabe ou pensa a respeito de determinado assunto e que
encontrar um sentido supõe estabelecer relações, pois o que está na memória não são fatos isolados,
mas aqueles que guardam relações com outros em nossa mente, ou seja, os conhecimentos prévios do
aluno são a base para a aprendizagem do conceito a ser passado durante a aula.
Em seguida, foi realizada uma atividade prática que consistiu na “detecção do efeito do
antiácido no estômago”, visando uma maior compreensão do assunto e estímulo do espírito
investigativo dos alunos. Morais e Paiva (2009) apontam que por meio do ensino experimental pode-se
aprender os principais conceitos e princípios científicos bem como desenvolver interesses, atitudes e
valores.
A prática proposta durante esta aula foi uma adaptação do trabalho de Lima et al (1995), sendo
desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa usou-se 3 tubos de ensaio, estes receberam
separadamente 5 mL de ácido clorídrico, água destilada e o leite de magnésia. Em seguida adicionou-se
5 gotas de extrato de repolho roxo nos tubos. As alterações da coloração das soluções foram registradas
pelos grupos que estabeleceram vários questionamentos durante o processo, sendo que os mesmo
foram instigados a formular suas hipóteses para a situação observada. Após as discussões em grupo os
resultados foram socializados e intermediados pela professora de modo a resolução correta do
problema.
Em seguida, com um tubo de ensaio contendo 5 mL de HCl e algumas gotas de repolho roxo,
adicionou-se aos poucos o leite de magnésia. Por fim, com dois béqueres com água, foi colocado em
apenas um o comprimido de antiácido acrescentando em seguida o extrato de repolho roxo nos dois, e
nas soluções obtidas foram acrescentadas 10 gotas de leite de magnésia. Logo após repetiu-se todo o
processo de registro, discussão, formulação de hipóteses e socialização onde a professora organizou as
conclusões dos alunos para que pudessem chegar às definições corretas, sendo a aula finalizada com a
elaboração de um relatório simplificado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da pergunta inicial, os alunos, formularam suas hipóteses e responderam que a
queimação é causada por uma comida que não fez bem, como também por um excesso de alimento ou
pela falta de mastigação na hora da refeição. Isso evidencia que eles apresentavam dificuldades em
relação aos conceitos correlatos à azia e queimação que ocorrem no estômago.
Como resultado da prática, na primeira etapa, os alunos puderam observar que os tubos
apresentaram as seguintes colorações: no ácido clorídrico, vermelha; na água, lilás e no leite de
magnésia, verde. Todas estas modificações evidenciadas foram ponto de partida para as discussões e
surgimento de questionamentos por parte dos alunos. Isso foi de grande importância, pois, como
ressalta Moreira (2010), o compartilhar de idéias durante a aula é resultado da negociação de
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significados entre aluno e professor que deve envolver uma permanente troca de perguntas ao invés de
respostas.
Após as discussões e elaboração das hipóteses, bem como da socialização dos grupos destacouse que a atividade demonstrava os caracteresácido do HCl, neutro da água e básico do leite de
magnésia, bem como, que ao se adicionar aos poucos o leite de magnésia no tubo de ensaio contendo
HCl, o que se verificou foi a alteração brusca de pH, evidenciando a modificação do caráter ácido da
solução para o básico e quando foi acrescentado o leite de magnésia à solução, contendo água e extrato
de repolho roxo, a cor se modificou, o contrário aconteceu na solução contendo água, extrato de
repolho e o antiácido onde a coloração se manteve.
Com relação às características químicas do trato estomacal os estudantes demonstraram não ter
conhecimento prévio do caráter ácido dos seus componentes, pois por meio das discussões em grupos,
estes relataram que o estômago “dissolvia” o alimento, mas não sabiam como. No decorrer da aula
pôde-se verificar que os alunos se mostraram surpresos com as modificações observadas e que
esperavam de acordo com suas concepções prévias que as cores das soluções se mantivessem ou
apenas se misturassem sem alterações bruscas.
Deste modo eles puderam compreender o funcionamento das reações estomacais e
perceberam que não é só o tipo de alimento que interfere na digestão, mas a modificação do pH no
trato intestinal pode alterar o processo digestório.
Durante a etapa do antiácido, como alguns deles já haviam tomado esse medicamento pelo
menos uma vez e já tinham sentido a sensação de queimação e o alívio trazido com o seu uso, eles
puderam visualizar o que ocorre dentro do estômago e a partir disso compreenderam que o equilíbrio
deve ser mantido nesse órgão e que o antiácido é usado com este objetivo. Nas discussões dos grupos
foi ressaltado o fato de que o antiácido não deve ser usado indiscriminadamente, pois é um
medicamento, e como tal seu uso deve ser feito com bastante cuidado e sob prescrição médica, visto
que o seu efeito também pode ser bastante prejudicial, pois se for feita a neutralização do ácido
gástrico diariamente, haverá um aumento de gases no estômago em razão da liberação de CO 2 dos
efervescentes.
Com o uso de metodologias como esta, o que se deve esperar é o encontro de modelos que
propiciem condições necessárias para que as concepções espontâneas iniciais dos estudantes sejam
modificadas em concepções científicas, a partir da apresentação de novas ideias e evidências
(NARDI;GATTI, 2004).A atividade prática constituiu-se num importante método para aquisição desses
conhecimentos. Entretanto, Campos e Nigro (2009) atentam para o fato que não é uma atividade
prática isolada, mas todo um processo que inclui discussões e atividades intercaladas, que permite a
formulação de ideias e a construção de teorias e conhecimentos sobre o tema que está sendo
investigado.
A mobilização das concepções prévias, eventuais conflitos cognitivos e a construção de novas
ideias são processos que têm lugar na mente do aprendiz, sempre que há aprendizagem significativa,
independentemente do modelo de instrução (EL-HANI; BIZZO, 2002).

CONCLUSÃO
A abordagem metodológica utilizada nesse trabalho constitui-se em um mecanismo facilitador
da aprendizagem dentro dos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, que postula a
importância de se instigar o aluno a buscar resoluções para as questões propostas durante a aula, de
modo que estes percebam que a aquisição do conhecimento pode ser feita por meio de suas ideias
iniciais.
Permitir ao aluno a possibilidade de formular hipóteses e estabelecer as suas conclusões com
base no conteúdo exposto em sala de aula e/ou laboratório, o direciona a formular um novo conceito e
refazer seu conhecimento e entendimento dos temas abordados.
O objetivo do trabalho foi alcançado, pois se pôde observar que os estudantes aceitaram as
novas teorias e conceitos abordados, mas não de modo passivo, estes por sua vez tiveram a
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oportunidade de construir coletivamente o seu conhecimento de modo que cada um pode tomar
consciência de suas limitações mediante a comparação do seu conhecimento prévio com o
conhecimento científico apresentado por meio dos experimentos, os mesmos demonstraram a
capacidade de formular suas próprias hipóteses para as questões propostas e por meio do trabalho em
grupo, socializaram essas proposições e discutiram até chegarem a uma solução em conjunto.
Todo esse processo trouxe a eles inúmeros benefícios como habilidade para trabalhar em
equipe, desenvolvimento da capacidade de interpretação de fenômenos e desinibição no momento de
apresentar suas próprias conclusões.
Este trabalho visa trazer o incentivo junto aos docentes a continuar a pesquisar sobre o tema,
acrescentando ainda mais informações e sugestões de como alcançar uma aprendizagem significativa,
que possa estimular os alunos das disciplinas relacionadas às Ciências.
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PAINEL 36: O VIDEO COMO RECURSO DIDÁTICO NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS NA DISCIPLINA DE
FÍSICA
MARCOS ANTONIO HELENO DUARTE
Fundação Bradesco/Secretaria de Educação de Pernambuco
marcosduartte@yahoo.com.br

RESUMO
O objetivo principal do artigo é refletir sobre a viabilidade do recurso do video nas aulas de física,
levando em consideração a inserção dos estudantes no contexto de discussão das tecnologias da
informação e comunicação (TICs), na condição de protagonista, pois o propósito maior foi o de que os
estudantes construíssem suas aulas de forma criativa e motivadora, isso no sentido de envolvê-los não
só como escutadores de tarefas, mas sim como telespectadores, construtores e participantes ativos nos
processos de ensino e aprendizagem, uma vez que foram os próprios estudantes que criam seus videos
aulas a partir de pesquisas e discussões que realizam sobre o tema proposto: “energia e suas
transformações” onde passaram a discutir de forma critica com os professores sobre a pertinência do
tema e conceitos envolvidos no processo ensino aprendizagem.
Palavras-Chave: Aprendizagem significativa; Processos de ensino aprendizagem; Tecnologias da
informação e da comunicação; Recursos de aprendizagem.

ABSTRACT
The principal objective of the article is to think about the viability of the resource of the video about the
classrooms of physics, taking into account the insertion of the students in the context of discussion of
the technologies of the information and communication (TICs), in the protagonist condition, so the
biggest purpose was it of that the students were building his classrooms of creative form and
motivadora, that in the sense of wrapping them not only like escutadores of tasks, but yes like viewers,
builders and active participants in the processes of teaching and apprenticeship, as soon as they were
the students themselves who were believing his videos classrooms from inquiries and discussions what
they carry out on the proposed subject: " energy and his transformations ” where they started to talk in
the form it criticizes his transformations with the teachers on the relevance of the subject and concepts
wrapped in the process i teach apprenticeship.
Keywords: Significant apprenticeship; Processes of teaching apprenticeship; Technologies of the
information and of the communication; Resources of apprenticeship

INTRODUÇÃO
As relações do homem moderno com o mundo estão de modo crescente sendo mediadas por
recursos tecnológicos. Na discussão sobre recursos tecnológicos, em particular, está o video, que dia
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após dia vem ocupando seu papel de destaque nos diferentes meios, seja nas mídias, nos lares, nas
escolas, nas universidades, repartições públicas e privadas, pela facilidade de serem produzidos de
várias maneiras: por celulares, câmeras fotográficas, tablet, computadores, ipod, ipad, iphone, dentre
outros.
O uso de recursos tecnológicos nas aulas hoje já não é novidade, o que talvez seja importante
frisar esteja no âmbito dos caminhos percorridos para o desenvolvimento dos trabalhos realizados
visando ao ensino e a aprendizagem com esses recursos. Para tanto, iremos nos deter em dois
questionamentos iniciais: qual a importância da produção de videos com fins educacionais pelos
estudantes, e qual seu papel na construção desse conhecimento junto ao professor? Qual o reflexo
disso na sua aprendizagem? Para Morin (2000), a criança também é educada pela mídia que faz uso,
aprende a informar-se, a conhecer os outros, o mundo, a si mesma, a sentir, a fantasiar, a relaxar,
vendo, ouvindo, "tocando" as pessoas na tela, pessoas estas que lhe mostram como viver, ser feliz e
infeliz, amar e odiar. A relação com a mídia eletrônica é prazerosa – ninguém obriga que ela ocorra; é
uma relação feita através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa aprendemos
vendo as histórias que os outros nos contam. Mesmo durante o período escolar a mídia mostra o
mundo de outra forma – mais fácil, agradável, compacta sem precisar fazer esforço. Ela continua
educando como contraponto à educação convencional, educa enquanto estamos entretidos.
Para isso, conseguimos enxergar a viabilidade dessa prática quando tratamos sobre o recurso
“produção de video” no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Física, com o intuito de discutir
sobre qual a relação que podemos estabelecer entre alguém que pode ensinar e aprender (o professor),
com alguém que pode aprender e ensinar (os alunos) e, o objeto de conhecimento (o saber).
Nesse sentido, um primeiro questionamento que surge aqui, é no campo da aprendizagem, e
diz respeito ao que se concebe como ensinar e aprender, que de forma resumida podemos avançar em
três grandes correntes de concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem: ensino como a
transmissão e a aprendizagem como a recepção dos conhecimentos; a que é baseada nas concepções
behavioristas do desenvolvimento da inteligência, concebe a aprendizagem a partir da fragmentação do
conhecimento e a última, como pensando no aluno que deve ter a co-responsabilidade pela sua própria
aprendizagem, na medida em que o coloca como ator principal nesse processo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Sabe-se que as diversas formas como aprendemos na escola são diferentes em grande parte das
formas como aprendemos no nosso dia-a-dia. As experiências escolares vão se juntando a essas
aprendizagens que ocorrem na vida cotidiana, de forma mais aprofundada, organizada e sistematizada,
sinalizando assim uma prática em que os conceitos abordados tenham significados para os estudantes.
Ausubel (1980) defende a aprendizagem significativa como sendo um processo pelo qual uma nova
informação relaciona-se com aspectos relevantes da estrutura do conhecimento do individuo, ou seja,
este processo envolve a interação de nova informação com uma estrutura de conhecimento especifico,
o qual o autor define como subsunçor. Pode-se tomar como exemplificação os diferentes fenômenos da
natureza, que estão presentes em nossas vidas, em particular, os que estão relacionados aos tipos de
energia e suas transformações que acontecem na natureza: energia celular em energia mecânica
quando nos alimentamos, energia elétrica em térmica e sonora quando ligamos os aparelhos
eletroeletrônicos; elétrica em mecânica, térmica e cinética quando ligamos um carro; elétrica em
luminosa e térmica quando acendemos uma lâmpada; química em elétrica e mecânica quando ligamos
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um carro controle remoto; potencial em cinética quando andamos de skate, dentre outras. Nesses
momentos estamos desenvolvendo novas formas de pensar, questionar e argumentas sobre tudo que
nos cerca.
Contrastando com a aprendizagem significativa de Ausubel (1980), pode-se se definir a
aprendizagem mecânica ou automática como sendo aquela que acontece por meio de informações com
pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, acontecendo
assim o que é chamado pelo autor de armazenamento de informações arbitrárias, ou seja, o
conhecimento fica distribuído na estrutura cognitiva sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos,
sendo este entendido como uma estrutura específica ao qual uma nova informação pode se integrar ao
cérebro humano, que é altamente organizado e detentor de uma hierarquia conceitual que armazena
experiências prévias do aprendiz. Um exemplo de informação arbitrária pode ser considerado como
memorização de fórmulas da física sem a certeza de algum tipo de associação entre estas.
Quando falamos em armazenamento de informações que pode acorrer no ensino, é provável
que o professor ainda hoje faça isso, pois o fazer tradicional com discurso
cognitivista/construtivista/significativo, nos leva a pensar numa teoria que se distancia da prática, e que
as relações entre os conceitos vivenciados em sala, tendem a ficar isolado sem conexão alguma nem no
contexto dentro das próprias disciplinas trabalhadas, como também destes com outras disciplinas. Esses
e outros fatos nos fazem acreditar que quando isso acontece não pode ter ocorrido de forma eficaz uma
verdadeira mudança conceitual. Falar sobre isso nos remete a discutir sobre processos de ensino
aprendizagem com práticas diferenciadas em sala de aula, que leve em consideração uma aprendizagem
em que os próprios estudantes sejam protagonista de sua aprendizagem, quando fazem uso do recurso
video.
Vale ressaltar que nos dias atuais as tecnologias da informação e comunicação (TICs) vêm
mostrando seu potencial quando causa transformações em todas as áreas do conhecimento, afetando
os ambientes, sociocultural, político, econômico e educacional contemporâneos. Por sua vez as TICs
passaram a fazer parte efetiva do cotidiano dos estudantes agentes e usuário dessa ferramenta. É
afirmado por Lévy (2000), que o desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação
tem provocado mutações sociais e culturais nas civilizações nas formas artísticas, nas relações com o
saber, nas questões relativas à educação e formação. No contexto educacional, essas metamorfoses nos
levam, enquanto educadores matemáticos, a pensar em algumas questões relacionadas à tecnologia
quando vinculadas e aliadas ao processo de ensino e aprendizagem de Física.
Do ponto de vista da discussão teórica sobre o campo da aprendizagem, em particular, o que
trata sobre como ensinar e aprender, retomamos de forma objetiva as três grandes correntes de
concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem: a primeira, sem dúvida a mais encontrada na
maioria de nossas salas de aula, identifica o ensino como a transmissão e a aprendizagem como a
recepção dos conhecimentos, definindo o professor como o transmissor e o aluno como receptor desses
conhecimentos. Nessa concepção, a aprendizagem é vista como o acúmulo de conteúdos, e o ensino se
baseia essencialmente na “verbalização” do conhecimento, por parte do professor. Se, por um lado,
essa corrente teórica apresenta a vantagem de possibilitar que um grande número de alunos seja
atingido ao mesmo tempo, por outro lado demanda alunos passivos, atentos, obedientes e dispostos a
considerar a palavra do professor como a verdade estabelecida. Ensinar física nesse modelo consiste em
apresentar o conteúdo oralmente, podendo partir de experimentos passíveis de serem observados,
como também definições, exemplos, e memorização de fórmulas, seguidos de exercícios de fixação sem
necessariamente acontecer algum tipo de conexão com outros conceitos.
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Uma segunda corrente que é baseada nas concepções behavioristas do desenvolvimento da
inteligência, concebe a aprendizagem a partir da fragmentação do conhecimento. Essa idéia apóia-se na
identificação de objetivos de aprendizagem cada vez mais específicos, supondo que atingir cada um
desses objetivos levaria à construção de conceitos que lhe são subjacentes. Essa corrente teórica, se por
um lado considera o aluno como elemento ativo no processo de aprendizagem, pode, em diversas
ocasiões, levar o aluno a centrar sua atenção nos fragmentos do conhecimento, tornando-o, muitas
vezes, impossibilitado de apreender o conceito como um todo.
Finalmente, uma terceira corrente, ainda pouco explorada em nossos sistemas de ensino,
transfere para o aluno a co-responsabilidade pela sua própria aprendizagem, na medida em que o
coloca como ator principal nesse processo. A perspectiva sociointeracionista da aprendizagem, baseada,
sobretudo, nas idéias de Vygotsky (1994), parte do princípio que a aprendizagem se realiza pela
construção dos conceitos pelo próprio aluno, na medida em que o aprendiz é desafiado a colocar em
confronto antigas concepções e levado à elaboração dos novos conceitos pretendidos pela escola.
Nesse contexto cabe ao professor o papel de mediador, ou seja, de elemento gerador de
situações que propiciem o confronto de concepções, cabendo ao aluno o papel de construtor de seu
próprio conhecimento. No âmbito de sua teoria, Vygotsky (1994) elaborou o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), assumindo que há uma diferença entre as competências e habilidades
que o aluno é capaz de desenvolver sozinho e as que ele é capaz de realizar com a ajuda de adultos ou
parceiros mais experientes. Há ainda um outro patamar do conhecimento, no qual o aluno ainda não
consegue se movimentar, mesmo com a ajuda de outras pessoas. Compete ao professor ter
sensibilidade suficiente para identificar os conceitos já construídos pelo aluno, de forma a favorecer sua
autonomia nas atividades adequadas, apoiando-o na medida do necessário, mas sem exigir o que
estiver acima de sua capacidade.
Confrontando a primeira concepção com a terceira, pode-se dizer que a primeira se baseia no
modelo definição  exemplos  exercícios, ou seja, a introdução de um novo conceito se daria pela sua
apresentação direta, seguida de um certo número de exemplos, que serviriam como modelos, os quais
os alunos iriam seguir de forma acrítica em momentos posteriores. A cadeia se completa com a
apresentação de exercícios, conhecidos como “exercícios de fixação”. Já a terceira concepção apresenta
outra lógica, ou seja, a aprendizagem de um novo conceito ocorreria pela apresentação de uma
situação-problema ao aluno, sendo que a definição, a generalização e a sistematização do conceito vão
sendo construídas ao longo do processo de aprendizagem. Por sua vez, os mesmos conceitos vão sendo
retomados, posteriormente, em níveis mais complexos, de forma a levar o aluno a relacionar o que já
sabia com o que veio a aprender em um novo contexto. Nesse sentido é importante segundo Ausubel
(1980), que o aprendiz apresente uma disposição para relacionar as informações e não simplesmente
memorizá-las mecanicamente, que muitas vezes até simulam uma associação, isso é visível em
estudantes acostumados a métodos de ensino, exercícios e avaliação repetitivas e rigidamente
padronizados.

METODOLOGIA
Para Candau (2007) o enfoque metodológico deve sempre privilegiar estratégias ativas que
estimulem processos que articulem teoria e prática, elementos cognitivos, afetivos e envolvimento em
práticas sociais concretas.
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A idéia deste trabalho surgiu a partir da necessidade dos próprios estudantes em querer saber
como explorar o potencial que o celular oferecia sem causar transtornos nas aulas. Foi assim que o
professor de Física, em acordo com os estudantes, pensou na produção de videos com gravação de
aulas feitas por eles mesmos a partir do tema: energia e suas transformações, por este está presente
nas áreas de ciências da natureza matemática e suas tecnologias, e ter como objetivo maior um trabalho
de natureza interdisciplinar. Vale destacar que a produção dos videos teve como ponto de partida,
pesquisas realizadas pelos grupos de estudantes das turmas que contemplavam desde a 1ª série até a 3ª
série do Ensino Médio, grupos esses formados na sua própria sala que interagiam sempre com os
professores das disciplinas de física, química, biologia e matemática, que faziam as devidas orientações
sobre as pesquisas em andamento e, passavam os registros de que foi discutido para que a
sistematização acontecesse pelo professor de física. Para tanto foi preciso que este fizesse uso da
pedagogia diferenciada, que teve como propósito levar em consideração o ritmo de aprendizagem dos
estudantes em uma mesma sala de aula, onde o papel do professor é lançar questionamentos com o
propósito de levar os estudantes geralmente organizados em grupos a pensar de forma diferente um
mesmo problema.
Todo trabalho desenvolvido com os grupos eram orientados pelos professores envolvidos na
atividade, os quais não deixavam de lado os aspectos da aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante dos videos produzidos e apresentados pelos estudantes constatou-se novas ideias e
conceitos ancorados nos inicialmente tratados. Nesse sentido, a aprendizagem se deu através da
organização e integração de uma experiência desenvolvida num contexto de aprendizagem significativa,
na qual os estudantes aprendem com conhecimentos já ditos existentes, como também através das
interações com os outros, levando-os para uma nova aprendizagem, ou uma aprendizagem mais sólida.
Foi nessa perspectiva que as pesquisas realizadas pelos grupos de estudantes se estruturaram em cima
do tema proposto. Sendo posteriormente sistematizadas do ponto de vista conceitual pelo professor de
física que solicitou aos estudantes que criassem os roteiros de gravação dos videos, da forma como
melhor lhe conviesse.
Percebemos com isso que a consolidação da aprendizagem se deu pelas tarefas bem definidas
que foram dadas aos grupos, onde as ordens e os papeis estivessem bem claros, como também que os
participantes se comprometessem para tal fim. Estes aspectos da pedagogia diferenciada podem ser
considerados, como sendo um enfoque de uma pesquisa colaborativa na perspectiva de aprendizagem
significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido culminou com a produção final de vídeos que teve como objetivo
maior, construir conceitos sobre energia e suas transformações e ao mesmo tempo, estimular o uso
com criatividades das tecnologias, levando os estudantes a se conhecer melhor, comunicar-se,
respeitando as ideias um dos outros, ensinando e aprendendo, integrando-se individualmente e nos
grupos formados, como também promover uma mudança qualitativa de postura no processo de
ensino/aprendizagem possibilitada por meio das tecnologias, que pode desenvolver diferentes
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habilidades que vão desde leitura e interpretação de textos, construção de conceitos, percepção
audiovisual, oralidade, musical, lúdicas e corporais.
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PAINEL 37: MAPAS CONCEITUAIS COMO VERIFICAÇÃO SIGNIFICATIVA DE APRENDIZAGEM – UM
ENSAIO DIDÁTICO
VANIA DE MOURA BARBOSA
Universidade de Pernambuco –UPE Garanhuns/ vanibosa@terra.com.br

RESUMO
O presente artigo explicita um ensaio didático vivenciado numa turma do curso de ciências biológicas na
disciplina de avaliação. Fundamentado num enfoque voltado ao uso de mapas conceituais de Novak no
processo de avaliação de aprendizagem, partindo do contexto da aprendizagem significativa de Ausubel
e de uma abordagem de avaliação na perspectiva qualitativa e construtivista através de um modelo de
avaliação como exercício de metacognição.
Para tanto desenvolvemos estudos nas aulas e de pesquisa sobre as teorias promovendo a elaboração e
análise de mapas conceituais construídos a partir dos conceitos estudados pelos alunos em disciplinas
específicas do curso no intuito de possibilitar uma análise de busca de evidências de aprendizagem
significativa. Desta forma, buscando indícios de demonstração do domínio da estruturação lógica dos
conceitos envolvidos, sem perder de vista a visualização do aluno do conteúdo que foi construído.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Avaliação, Mapas Conceituais.

ABSTRACT
The present explicit article a lived deeply didactic assay in a group of the course of biological sciences in
disciplines of evaluation. Based on an approach directed to the use of conceptual maps of Novak in the
process of learning evaluation, leaving of the context of the significant learning of Ausubel and a
boarding of evaluation in the qualitative and construtivista perspective through an evaluation model as
metacognição exercise. For in such a way we develop studies in the lessons and of research on the
theories promoting the elaboration and analysis of constructed conceptual maps from the concepts
studied for the pupils in you discipline specific of the course in intention to make possible an analysis of
search of evidences of significant learning. In such a way, searching indications of demonstration of the
domain of the logical structure them involved concepts, without losing of sight the visualization of the
pupil of the content that was constructed.
Keywords: Significant learning, Conceptual Evaluation, Maps

INTRODUÇÃO
Todos reconhecem o significado de valorar as expectativas de aprendizagem promovidas,
verificando a extensão das capacidades aprendidas, ou seja, confirmar a aprendizagem do estudante.
Contudo, a avaliação da aprendizagem tem se revelado ainda um grande desafio aos professores,
muitos se perguntam sobre a forma correta de se avaliar.
Em se tratando de escola, o professor deverá utilizar instrumentos para a interação entre aluno e objeto
da aprendizagem.
Um dos pontos que surge a partir desses aspectos e que sugere grande discussão é o de como
os mapas conceituais podem ajudar no processo de avaliação. Sabemos que os mapas conceituais nos
permite analisar como foi o processo mental que utilizamos para construir determinado conceito. Essa
técnica tem como base a teoria construtivista, entendendo que o indivíduo constrói o seu conhecimento
e seus significados a partir de sua predisposição para realizar esta construção.
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A técnica de mapas conceituais foi desenvolvida por Novak em 1960, baseado na teoria de David
Ausubel que defende a importância do conhecimento prévio para a apreensão de novos conceitos. A
construção desses mapas pode seguir um modelo hierárquico no qual os conceitos mais inclusivos estão
no topo da hierarquia (parte superior do mapa) e conceitos específicos, pouco abrangentes, estão na
base (parte inferior), mas esse é apenas um modelo, mapas conceituais não precisam necessariamente
ter esse tipo de hierarquia. Por outro lado, sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos
contextualmente mais importantes e quais os secundários ou específicos. Estes são diagramas que
indicam relações entre conceitos. Além disso, pode significar para o professor uma técnica avaliativa
que leva em consideração principalmente a apreensão do conhecimento trabalhado ou até mapear os
conhecimentos prévios daquele tema para se identificar mais claramente os pontos mais importantes e
a forma de se desenvolver um determinado assunto.
Temos que a avaliação pode ser um momento de reflexão do aluno e também do professor,
deve ser um momento prazeroso de descobertas significativas das informações pré-concebidas, e não
um momento de medo e frustração. Para tanto, é necessário que durante as aulas os conceitos sejam
assimilados de forma positiva. Desta forma, o uso de mapas conceituais serve como instrumento de
avaliação da aprendizagem.
Diante desse enfoque desenvolvemos um ensaio didático voltado para o uso de mapas
conceituais como verificação significativa de aprendizagem. Observando facilmente que mapas
conceituais são instrumentos e que baseando-se neles não se faz sentido querer avaliar como se avalia
um teste de múltipla escolha ou um problema numérico, não deve partir da ideia de dar uma nota ao
aluno a fim de classificá-lo de alguma maneira, mas sim no sentido de obter informações de como o
aluno está assimilando e como ele estrutura um dado conceito.
Desta forma, a análise de mapas conceituais é essencialmente qualitativa. O professor, ao invés
de preocupar-se em atribuir um escore ao mapa traçado pelo aluno, deve procurar interpretar a
informação dada pelo aluno no mapa a fim de obter evidências de aprendizagem significativa.

MARCO TEÓRICO
Mas o que seria a aprendizagem significativa? Segundo Ausubel uma aprendizagem é dita
significativa quando uma informação, conceito adquire significados para o aprendiz através de uma
espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente no indivíduo, isto é,
em conceitos, ideias já existentes em sua estrutura de conhecimento. A essência do processo de
aprendizagem significativa é que as ideias simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira
substantiva (não-literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua
estrutura cognitiva especialmente relevante para a aprendizagem.
Temos que a aprendizagem significativa é um conceito chave da teoria de Novak, na qual
segundo Moreira (1999) Novak elenca quatro elementos que ele chama de lugares comuns aprendiz
(aprendizagem), professor (ensino), conhecimento, contexto. A estes quatro elementos, Novak
acrescentou mais um, sempre presente, ou que deveria estar, no evento educacional, a avaliação.
A avaliação se encaixa porque muito do que acontece no processo de ensino –aprendizagem –
conhecimento – contexto depende da avaliação.
Para MOREIRA E BUCHWEITZ (1993), o mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e
em razão disso pode ser usado em diversas situações como analisar artigos, testos, ou para recurso de
aprendizagem, meio de avaliação.
Dentro da teoria da Aprendizagem Significativa, o mapeamento conceitual de uma disciplina ou
de um corpo de conhecimento podem refletir um aprendizado, portanto o uso de mapas conceituais
como instrumento de avaliação implica uma postura não muito usual, mas permite verificar se o
aprendiz estrutura, diferencia, relaciona, discrimina e integra conceitos de um determinado assunto,
possibilitando também ao aprendiz visualizar o que está aprendendo.
Nesse contexto, temos que os mapas conceituais são instrumentos para a verificação de
aprendizagem diante do enfoque destacado por Luckhesi ao tratar de instrumentos de avaliação “o que
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devemos observar é se os instrumentos que estamos utilizando são adequados aos nossos objetivos e se
apresentam as qualidades metodológicas necessárias de um instrumento satisfatório de coleta de dados
para a prática da avaliação de aprendizagem (2011, p.305).
É preciso, contudo esclarecer que a aprendizagem significativa não é sinônimo de aprendizagem
“correta”. Moreira (1999) destaca que um aluno pode aprender de maneira significativa, mas “errada”.
Da mesma maneira, nunca se deve esperar que o aprendiz, apresente na avaliação o mapa
conceitual “correto” de certo conteúdo, pois a estrutura cognitiva está constantemente se
reestruturando durante a aprendizagem significativa. O processo é dinâmico, o conhecimento vai sendo
construído.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado nas aulas da disciplina de avaliação educacional e de aprendizagem no 8º
período do curso de ciências biológicas, na qual tínhamos como objetivo situar a avaliação como
integrante de um processo mais amplo, formalizando conhecimentos a partir da abordagem na
perspectiva qualitativa, construtivista através de um modelo de avaliação como exercício de
metacognição, que contém uma proposta simples: levar cada aluno a discutir e a pensar sobre como faz
as coisas, sobre como aprende.
Para tanto, partimos de questionamentos como: ao fazerem uso de atividades, os professores
poderão identificar saberes dos alunos quanto a evolução de suas capacidades de pensamento e
expressão? De que forma?
Numa possível resposta, destacou-se inicialmente que um modo de se aproximar mais da
verificação da aprendizagem é avançar gradativamente no uso de atividades que exijam pensamento
mais elaborado dos alunos, propondo, por exemplo, atividades que os estimulem a levantar hipóteses
ou os levem a aplicar saberes, como sugerem Raths et. al (1977, p. 130 e ss.)
Fundamentado nesta abordagem e no enfoque teórico de mapas conceituais, os alunos
desenvolveram uma atividade didática que constou da escolha de um conceito já estudado na sua vida
acadêmica para construir um mapa conceitual e ser discutido posteriormente em um seminário.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nos seminários apresentados durante as aulas da disciplina de avaliação educacional e de
aprendizagem, foram discutidos os principais aspectos dos mapas construídos e elencados pontos
como: os professores podem identificar a partir da construção saberes dominados por seus alunos
relações quanto a noções ensinadas quanto a habilidades do pensamento, na perspectiva de que na
aprendizagem significativa requer conhecimentos relevante, potencialmente significativo; como por
exemplo, no mapa conceitual (figura 1) construído por um aluno, apresentado a seguir:
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Figura 1: Mapa conceitual elaborado por um aluno (8º período do curso de Ciências Biológicas) para a
constituição do tubo neural.
Contudo concluiu-se também que mesmo em circunstâncias como as descritas acima, é difícil
dizer, com segurança, se o aluno aprendeu. No entanto os indícios de uma aprendizagem tornam-se
evidentes, através da explicitação dos conceitos e das relações entre eles. Desta forma surgiu nas
discussões questões de que adotar uma avaliação numa metodologia que estimule a iniciativa dos
estudantes na construção dos mapas conceituais, propiciará a demonstração do domínio da
estruturação lógica dos conceitos envolvidos, sem perder de vista que avaliar, neste contexto, equivale a
muito mais do que simplesmente saber o resultado final do processo de aprendizagem de um conjunto
de conteúdos.
Dessa forma, o aluno que fez o mapa deve ser capaz de explicar o significado da relação que vê
ao unir esses conceitos, apesar de termos que uma ou duas palavras–chaves escritas sobre a linha que
une os conceitos (vide fig.1) podem ser suficientes para explicar a natureza dessa relação formando uma
proposição que evidencia o significado da relação conceitual. Contudo, numa perspectiva metodológica
voltada a avaliação da aprendizagem a mediação do professor instigando do aluno explicitações das
relações construídas evidencia com maior clareza aprendizagem dos conceitos em estudo. Essa
intervenção metodológica diz respeito ao acompanhamento do processo que realmente aconteceu
durante a aprendizagem.
Segundo Luchesi (2011) “o ato de avaliar a aprendizagem, ainda que tenha muitos componentes
pedagógicos comprometidos, é simples. Ele é o ato por meio do qual perguntamos ao nosso educando
se aprendeu o que ensinamos” (p.178).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com Raths (1977) o professor necessita pensar o pensamento, o seu, o do programa e
antecipar o pensar do aluno, para poder orientá-lo no processo de aprendizagem e que o aluno é sujeito
da aprendizagem, ele mesmo precisa conduzir seu pensamento para aquilo que ainda não está
percebido, organizado e descoberto. Diante desse enfoque e de que o pensamento é concebido como
processos ligados a perguntas e decisões. Temos que os mapas conceituais podem ser instrumentos
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efetivos de avaliação da aprendizagem, desde que o ensino enfatize uma construção cognitiva por meio
da aprendizagem significativa.
Segundo Moreira (1999, p.179) Novak assume que a aprendizagem significativa subjaz à
integração construtiva de pensamentos, sentimentos e ações; integração que conduz ao
engrandecimento humano.
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RESUMO
Os conceitos da teoria da equilibração permitem a promoção da aprendizagem por significação, ou seja,
a construção de sentidos para a nova informação mediante o conhecimento prévio do aluno. O presente
trabalho foi realizado em uma escola da rede privada do município de Maceió, estado de Alagoas e teve
como objetivo correlacionar à Teoria da Equilibração de Jean Piaget com os pressupostos da Teoria da
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, bem como, realizar uma atividade baseada nas ideias
postuladas por estes autores de modo a promover a significação do aprendizado no Ensino de Ciências
Naturais. A atividade proposta foi baseada na Teoria da Deriva Continental, sendo desenvolvida em
grupos e tendo o professor apenas como mediador de todo o processo. Este por sua vez, fez uso dos
conhecimentos prévios dos alunos buscando promover os chamados conflitos cognitivos, de modo a
desencadear a aprendizagem com significado e não mecânica. Os resultados obtidos com esta atividade
foram bastante satisfatórios, visto que ao final da aula os alunos conseguiram elaborar o seu
conhecimento sobre o tema abordado, e foram capazes de se perceber como agentes ativos da
construção do conhecimento.
Palavras-chave: Conhecimento prévio. Ciências Naturais. Conflito cognitivo.

ABSTRACT
The concepts of the theory of equilibration allow the promotion of meaningful learning, in other words,
the construction of meanings for the new information through the student's prior knowledge. This study
was conducted in a private school in the city of Maceió, Alagoas State, and aims to correlate the theory
of Jean Piaget's Equilibration with the Theory of Meaningful Learning by David Ausubel, as well as
perform an activity based the ideas postulated by these authors in order to promote the significance of
learning in the Teaching of Natural Sciences. The proposed activity was based on the theory of
continental drift, being developed in groups and having the teacher only as a mediator in the process.
This in turn made use of prior knowledge of students seeking to promote the so-called cognitive conflict
in order to trigger meaningful learning and not mechanical. The results obtained with this activity were
quite satisfactory, since the end of class the students were able to develop their knowledge about the
subject, and were able to see themselves as active agents of knowledge construction.
Keywords: Previous knowledge. Natural Sciences. Cognitive conflicts.
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INTRODUÇÃO
No processo de ensino aprendizagem existe uma busca constante para que o aluno atinja as
metas estabelecidas pelo sistema educacional. As teorias de aprendizagem e cognitivas são formuladas
visando alcançar cada indivíduo com suas peculiaridades, o que proporciona aos profissionais da
educação instrumentos de estudo, que podem estar sendo associados à sua prática diária visando obter
a melhoria da educação. Dentre elas destacamos neste trabalho a Teoria da Equilibração de Jean Piaget
e a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel.
Para Jean Piaget o pensamento é a base em que se ajusta a aprendizagem, ou seja, o
pensamento é a maneira pela qual a inteligência manifesta-se. Esta por sua vez, tem sido considerada
como um fenômeno biológico, condicionado pela base neural do cérebro e do corpo inteiro, e sujeita ao
processo de maturação do organismo (PILETTI, 2007).
As ideias de Piaget impetram a existência de estruturas cognitivas nos seres humanos bem
como, a ideia de que o desenvolvimento se produz segundo leis naturais que permitem a superação de
etapas fixas, sendo cada uma com estruturas cognitivas próprias de idades determinadas (GOMEZ;
SANMARTÍ, 1996 apud FARIA; NUÑEZ, 2004).
Baseado na necessidade da existência das estruturas cognitivas postulada por Piaget pode-se
inferir, analogicamente, que a aprendizagem para ser significativa de acordo com a teoria de Ausubel
(1963) necessita apresentar três requisitos essenciais: a oferta de um novo conhecimento estruturado
de maneira lógica; a existência de conhecimentos na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão
com o novo conhecimento; a atitude explícita de apreender e conectar o seu conhecimento com aquele
que pretende absorver (TAVARES, 2004).
O presente trabalho objetivou correlacionar à Teoria da Equilibração de Jean Piaget com os
pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, bem como, realizar uma
atividade baseada nas ideias postuladas por estes autores de modo a promover a significação do
aprendizado no Ensino de Ciências Naturais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Jean Piaget, Biólogo e Psicólogo interessou-se pela filosofia e teoria do conhecimento, tendo
sintetizado a teoria interacionista e construtivista do desenvolvimento da inteligência, a qual propõe
que os conhecimentos não são resultados de condições inatas ou de experiências com objetos, mas sim,
de construções sucessivas, com elaboração de novas estruturas. Em seus primeiros trabalhos definiu a
inteligência como um caso particular de adaptação biológica, forma de equilíbrio para a qual tendem
todas as estruturas – Teoria da Equilibração (BIAGGIO, 2002; FARIA; NUÑEZ, 2004).
Os autores Faria e Nuñez (2004) destacam que segundo a teoria de Piaget a assimilação é o
processo pelo qual o sujeito interpreta a informação que vem do meio no qual está, em função de
experiências anteriores presentes em seus esquemas cognitivos já existentes, enquanto que, a
acomodação é a necessidade em que a assimilação se encontra de considerar as particularidades
próprias dos elementos a assimilar, ou como enfatiza Biaggio (2002) a acomodação refere-se a
mudanças que o organismo faz em suas estruturas para lidar com os estímulos ambientais.
Sendo que a assimilação e a acomodação são mediadas pela equilibração dos esquemas
cognitivos, que vem a ser o mecanismo de restabelecimento do estado de equilíbrio após a
desestabilização promovida pelo conflito cognitivo, dando origem a estruturas cognitivas que envolvem
novas representações sobre o objeto de estudo (FARIA; NUÑEZ, 2004).
Deste modo, para a teoria de Piaget, o desenvolvimento da inteligência não ocorre por meio do
aumento de conhecimentos, mas pela formação de uma nova estrutura mental mediante o processo de
interação com o ambiente, no qual o indivíduo desenvolve estruturas psicológicas, que consistem em
uma série de esquemas integrados, sendo estes, uma ação que se manifesta com ordem e coerência
(BIAGGIO, 2002; PILETTI, 2007).
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Este estudo do desenvolvimento cognitivo de Piaget complementa-se com os estudos de David
Ausubel que postulou a teoria da Aprendizagem Significativa, na qual ele destaca a necessidade da
realização da aprendizagem de modo não mecânico, ou seja, passivo.
De modo análogo a teoria piagetiana para que ocorra a aprendizagem significativa a nova
informação deverá interagir com o que Ausubel denomina de subsunçor, ou seja, a estrutura cognitiva já
existente, na qual o conteúdo a ser aprendido irá ligar-se (PELIZZARI, 2002).
Moreira (1997) destaca que ainda que à medida que o conhecimento prévio serve de base para
a atribuição de significados à nova informação, ele também se modifica. A estrutura cognitiva está
constantemente se reestruturando durante a aprendizagem significativa, por meio de um processo
dinâmico “a construção do conhecimento”.
Desse modo, o conhecimento prévio do aluno será modificado mediante a incorporação dos
novos conceitos, tornando-se mais inclusivo; sendo que o novo conhecimento sofrerá alterações a
depender da maneira que este será abstraído pelo educando (TAVARES, 2006).
Sendo assim, pode-se afirmar que a aprendizagem sem atribuição de significados pessoais, sem
relação com o conhecimento preexistente, é mecânica, não significativa. Aprender significativamente
implica em atribuir significados ao novo conhecimento e estes têm sempre componentes pessoais
associados (MOREIRA, 1997).
De modo geral, quando diante de situações de novo conhecimento ou dos chamados conflitos
cognitivos segundo a teoria piagetiana, o aluno pode apresentar respostas variadas que podem ser não
adaptativas ou adaptativas, fato que pode ser equiparados ao conceito de Ausubel de que quando o
aprendiz não consegue relacionar significativamente o objeto de aprendizagem não é possível que esta
seja significativa (MOREIRA, 1999; FARIA; NUÑEZ, 2004),
Ao realizar uma analogia entre o trabalho de Piagget e Ausubel, Moreira (1999) afirma que:
[...] quando o desequilíbrio cognitivo gerado pela experiência não assimilável é
muito grande, não ocorre a acomodação. [...]; do ponto de vista ausubeliano
não foram modificados os subsunçores existentes e do piagetiano não foram
construídos novos esquemas de assimilação. [...], portanto, [...] assimilar e
acomodar podem ser interpretados em termos de dar significados por
subordinação ou por superordenação.
Pode-se, no entanto destacar que estas duas teorias são complementares como enfatiza
Moreira (1999), e que as duas visões aqui apresentadas convergem no sentido de que o conhecimento
não pode ser adquirido passivamente porque não é possível apropriar-se de um conhecimento novo, a
não ser a partir da associação do novo conhecimento com os conhecimentos prévios (esquemas) que
possuímos. Mas ainda, não se entende uma experiência como nova até que ela produza resultados
diferentes, de acordo com a vivência pessoal. Somente nesse ponto a experiência pode levar a uma
acomodação e a nova estrutura conceitual, que reestabelece um equilíbrio relativo (CAMPOS; NIGRO,
2009).

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma escola da rede particular do município de Maceió, Alagoas, com
alunos regulamente matriculados em uma turma do sexto ano do Ensino Fundamental, com faixa etária
entre 11 e 12 anos de idade, que segundo Baggio (2002) é o estágio em que o indivíduo já é capaz de
pensar em termos abstratos formulando hipóteses, bem como, de testá-las sistematicamente.
Piletti (2007) destaca que durante a fase da adolescência inicia-se um processo mais consciente
destes direcionando-os ao raciocínio sobre hipóteses cada vez mais desligadas da realidade, a aplicar os
agrupamentos lógicos às hipóteses independentes da realidade e com isso se tornar capaz de elaborar
teorias hipotéticas - dedutivas.
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Nesta perspectiva, o professor organizou junto com seus alunos grupos de estudo para a
realização desta atividade, visando à promoção da ação reflexiva e discursiva.
Após a organização e distribuição do material necessário o professor apresentou o tema da aula
“A tectônica das placas”, e buscando verificar o conhecimento prévio dos alunos, expôs o Mapa Mundi
para a turma e lançou a seguinte pergunta: os continentes sempre estiveram nesta disposição?
Após a exposição do globo, o mediador da atividade, orientou aos alunos quanto à elaboração
de uma imagem relacionada à temática abordada em grupo a fim de promover a socialização das
mesmas.
No segundo momento para propor uma situação de conflito aos educandos, foram utilizadas
gravuras de aves atuais de diversas partes do mundo que não voam e são relativamente parecidas,
fazendo a demonstração da localização destas com a fixação das gravuras no mapa. Foi solicitado aos
alunos que estabelecessem uma explicação para tal evento por meio de novos desenhos, que também
foram socializados.
Em seguida o professor expôs o modelo que formula a teoria, abordando as considerações
realizadas por seus alunos e indicou aos grupos um novo problema, no qual abordou a causa das
mudanças de posição dos continentes ao longo do tempo, deixando novamente que os alunos
formulassem suas ideias, finalizando a aula com a socialização das hipóteses estabelecidas por eles e
expondo os pressupostos da Teoria da Deriva dos Continentes.
Durante todas as etapas o professor atuou como facilitador expondo o modelo que formula a
teoria, abordando as considerações realizadas por seus alunos sem apontar os erros, mas sim
valorizando o que cada grupo conseguiu formular, pois, segundo Chakur et al. (2004) no construtivismo
a correção deve ser transformada numa situação de aprendizagem e não de punição ou censura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro momento da atividade, surgiram respostas variadas para a questão do
posicionamento dos continentes, como as que afirmaram que os mesmos sempre estiveram na posição
atual e as que apresentaram traços do que a teoria da deriva dos continentes afirma. No entanto o
professor não apontou qual das respostas estaria correta ou incorreta, visto que, baseado na teoria da
equilibração, Piletti (2007) destaca que nenhum elemento deverá ser dado inteiramente elaborado ao
aluno, pois a aprendizagem só se realiza, quando o próprio aluno elabora seu conhecimento, enquanto
que na perspectiva da aprendizagem significativa, neste primeiro momento o que se buscou foi verificar
o que o aluno já sabe, para então poder ensiná-lo de acordo (AUSUBEL, 1978 apud MOREIRA, 2006).
Com relação à distribuição das aves no planeta, surgiram novamente respostas próximas do que
é postulado na teoria da Pangéia e respostas que estavam aquém destes conceitos.
A realização de atividades que contradigam ou ampliem as concepções alternativas dos alunos,
contribuem para a formação do que a teoria de Piaget classifica por conflito cognitivo, visto que a
mesma promove à insatisfação e consequentemente a percepção da necessidade de mudar os seus
esquemas, para Ausubel quando as atividades ocorrem de modo não arbitrário as novas idéias ou
conceitos podem ser aprendidos de modo significativo desde que conceitos relevantes estejam
adequadamente estruturados na estrutura mental do indivíduo e funcione como um ancoradouro aos
primeiros, os subsunçores (CAMPOS E NIGRO, 2009; MOREIRA, 1999).
De modo geral tem-se que, uma nova informação ao entrar em conflito com o conhecimento
prévio do aluno irá promover o desequilíbrio do esquema já existente. A assimilação e acomodação
destas irão ocorrer durante a resolução do conflito podendo gerar um novo equilíbrio cognitivo, ou o
que se pode chamar analogicamente de aprendizagem significativa, visto que o novo conteúdo passa a
ser incorporado às estruturas de conhecimento prévio dos alunos que são também chamados de
conceitos subsunçores ou conceitos âncora. (FARIA; NUÑEZ, 2004; PELIZZARI et al. 2002; TAVARES,
2004).
Sendo que cada aluno irá interagir com as informações recebidas de maneira pessoal, de modo
a apresentarem resultados variados como: 1) a inalteração de suas concepções; 2) ficar com duas
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concepções; 3) utiliza algumas ideias expostas para reforçar sua própria explicação; 4) parte da
concepção científica e a incorpora às próprias concepções alternativas; 5) consegue unificar sua ideia
pessoal com a concepção científica (CAMPOS; NIGRO, 2009; FARIA; NUÑEZ, 2004)
Faz-se notório destacar também, que o professor assumiu seu papel de mediador no processo
de ensino-aprendizagem, sendo especialmente capaz de lidar de modo coerente com as concepções
prévias de seus alunos e passando a ensinar de acordo as recomendações da Teoria da Aprendizagem
Significativa, deste modo proporcionando a eles situações que lhes possibilitaram a investigação, o
trabalho em grupo, a verbalização de suas ideias, etc., ou seja, o prazer em aprender.

CONCLUSÃO
Após a realização desta atividade foi observado que de modo geral os alunos conseguiram
elaborar o seu conhecimento sobre o tema abordado, e foram capazes de se perceber como agentes
ativos da construção do conhecimento, bem como, compreenderam a importância da realização de
ações que envolvam a interação do grupo, sejam alunos/alunos e alunos/professores.
É fato que a teoria da equilibração de Jean Piaget, apresenta limitações, visto que este não foi
pedagogo, nem psicólogo, e por jamais ter formulado uma teoria de aprendizagem. Seu objetivo maior
foi à busca por conhecer como o conhecimento é construído, e nesta perspectiva ele torna-se
epistemólogo. Na verdade, o que existe são propostas pedagógicas que utilizam as idéias de Piaget
como diretrizes para uma metodologia de trabalho didático-pedagógica visando o processo de ensinoaprendizagem (FERRACIOLI, 1999; FARIA; NUÑEZ, 2004).
No entanto, é evidente a sua contribuição para o campo pedagógico, visto que, como foi
evidenciado ao logo deste trabalho esta teoria pode ser considerada como complementar a Teoria da
Aprendizagem Significa de Ausubel (1989) postulada cerca de pouca mais de dez anos após o trabalho
de Piaget. Ribeiro e Nuñez (2004, p. 40) corroboram tal afirmativa quando destacam que “a
aprendizagem significativa de Ausubel [...], vinculada às teorias cognitivas, desempenham um papel
predominante no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem do conhecimento”.
É pertinente ressaltarmos que muitos equívocos são cometidos por educadores ao tentarem
fazer uso dos métodos construtivistas, o que pode ser responsabilidade do modo como estes são
divulgados, ou seja, quando se decide fazer uso de determinada teoria na prática educacional promovese uma divulgação rápida por meio de algum treinamento de poucas horas, práticas estas corriqueiras
que ameaçam a aplicação adequada das teorias postuladas.
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RESUMO
A pesquisa teve o objetivo de analisar a compreensão de estudantes do Ensino Médio sobre o conceito
de célula, a partir do uso de mapas conceituais. A Teoria de David Paul Ausubel ou Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) sendo um eixo norteador na construção conceitual dos estudantes e
aportado pelo uso de Mapas Conceituais, o qual foi utilizado como elemento na observação estrutural e
conexões estabelecidas para explicar o conceito de célula. Os resultados demonstraram que o aluno
apresentou um estabelecimento de relações mais complexas, após a intervenção didática, o que indica
que os novos conceitos construídos não constituem informações soltas, mas, estão vinculadas entre si e
com as concepções prévias do aluno, corroborando com a referida teoria. E, diante do exposto, fazemse necessários maiores ênfase quanto a esse tipo de ferramenta, em sua execução e aplicabilidade no
âmbito educacional oportunizando novas perspectiva ao Ensino das Ciências.
Palavras-chaves: Aprendizagem significativa. Célula. Mapa conceitual.

ABSTRACT
The research aimed to examine the understanding of high school students about the concept
of cell, from the use of concept maps. The Theory of David Paul Ausubel’s or Theory of the Significant
Learning (TAS) was a guiding principle in building students conceptual and contributed by the use
of concept maps, which was used as observation and structural connections made to explain the
concept of cell. The results showed that the student had an establishment of more complex
relationships, after didactic
intervention,
indicating
that the
new
concepts are built
not loose information,
but are
linked to
each
other
and with
the student's prior
knowledge, corroborating the above theory. And, given the above, are needed to more emphasis on
that type of tool, its implementation and applicability in the educational perspective by providing
opportunities for new Science Teaching.
Keywords: Significant Learning. Cell. Conceptual map.

INTRODUÇÃO
A teoria da assimilação de David Paul Ausubel et. al. (1980) ou Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) procura explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação
ao aprendizado e à estruturação do conhecimento. Para Ausubel et. al. (1980) a estrutura cognitiva de
cada indivíduo é extremamente organizada e hierarquizada no sentido em que às várias ideias se
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encadeiam de acordo com a relação que se estabelece entre elas. Além disso, é nessa estrutura que se
ancoram e se reordenam novos conceitos e ideias que o indivíduo vai progressivamente internalizando.
Para Ausubel et. al. (1980) uma condição indispensável para a aprendizagem significativa é que
o material estudado seja relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz, não arbitrária e não mecânica
(MOREIRA, 2006). Isso ocorre, porque muitas vezes um indivíduo pode aprender algo mecanicamente e
posteriormente se perceber que existe uma relação com algum conhecimento anterior já dominado. No
caso, ocorreu então um esforço e tempo demasiado para assimilar conceitos que seriam mais
facilmente compreendidos se encontrassem uma "âncora" ou um conceito subsunçor existente na
estrutura cognitiva do aprendiz.
Fundamentados na TAS, os Mapas Conceituais foram idealizados por Joseph D. Novak na década
de 70. Eles permitem uma identificação dos conhecimentos prévios dos estudantes, extração e
negociação de significados e avaliação da aprendizagem (MARTINEZ-MUT e GARFELLA, 1998). Os mapas
conceituais são diagramas ou esquemas, nos quais podem ser estabelecidas e visualizadas relações
significativas entre conceitos (MOREIRA, 1999). Nessa direção, procuramos utilizar os Mapas Conceituais
como subsídio em nossa pesquisa, de modo a inferir, termos estruturais às conexões que os estudantes
estabelecem para explicar o conceito de célula. Assim, o objetivo neste trabalho é analisar a
compreensão de estudantes do Ensino Médio sobre o conceito de célula, a partir do uso de mapas
conceituais.

MAPAS CONCEITUAIS E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA
Os mapas conceituais constituem um princípio facilitador para o processo de ensinoaprendizagem, bem fundamentado nos processos de diferenciação progressiva e reconciliação
integrativa, que configuram a TAS (FRANÇA, 2005). Como instrumentos didáticos, os mapas evidenciam
as relações hierárquicas entre os conceitos que estão sendo ensinados em uma aula, em uma unidade
de estudo ou em um curso inteiro, e se caracterizam como representações esquemáticas concisas de
conceitos (MOREIRA, 1999).
Além disso, os Mapas Conceituais também podem ser usados como instrumentos de avalição do
processo de ensino-aprendizagem, uma vez que possibilita que o aprendiz explicite suas representações
cognitivas. Assim, são úteis não só como auxiliares na determinação do conhecimento prévio do aluno
(ou seja, antes da instrução), mas também para investigar o processo de construção dos estudantes
durante a construção de um determinado conhecimento.
Para Lemos (2011) a qualidade do ensino não depende somente de procedimentos ou
estratégias específicos, mas, fundamentalmente, da concepção de aprendizagem que orienta as
decisões do professor e do aluno. Nesse sentido, a utilização de mapas conceituais requer uma revisão
conceitual sobre o processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que os mapas propiciam a partilha de
significados, entre discentes e docentes, que vai desde a explicitação de ideias prévias dos aprendizes,
possibilitando uma atuação docente constante, alinhada a uma avalição de aprendizagem processual.
O mapeamento conceitual é uma técnica bem estabelecida no ensino das ciências naturais
(Correia et al, 2010). Especificamente no que se refere ao ensino de biologia, identificamos na literatura,
diferentes autores que investigaram seu uso, como recurso didático e também instrumento de avalição
de aprendizagem (LIRA E SANTOS, 2011; SANTANA E OLIVEIRA, 2009; BORGES, 1999).

METODOLOGIA
Neste trabalho, utilizamos uma abordagem qualitativa, que segundo Triviños (2002) é aquela
que se preocupa em conhecer uma realidade, captar seus significados e compreendê-los. A pesquisa foi
realizada com estudantes do 2° ano do Ensino Médio numa escola pública da região metropolitana de
Recife, configurando uma amostragem de 40 estudantes.
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Em primeiro momento, foi realizada uma breve introdução sobre Mapas Conceituais, apenas
para situá-los sobre essa estratégia didática e em seguida foi proposta a atividade, a qual enfocava a
construção do mapa conceitual prévio sobre célula. Posteriormente, foi realizada uma atividade
utilizando um texto sobre célula para um debate pós-leitura e que culminou na construção de um novo
Mapa Conceitual, finalizando a pesquisa.
Ressaltamos que devido à quantidade amostral ser bastante expressiva para esse contexto de
estudo, procuramos observar o percurso construtivo sobre o tema célula antes e após a intervenção
didática e elencamos de forma aleatória, apenas um único Mapa Conceitual (Alunos A1), para subsidiar
as nossas discussões a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a apresentação dos resultados contidos nos Mapas Conceituais, optamos por transcrevêlos, respeitando a originalidade, com o intuito de proporcionar uma leitura mais adequada dos mesmos,
tal como sugeridos por Sansão et. al. (2002). A figura 1; a seguir, representa o Mapa Conceitual I,
elaborado pelo aluno A1 ao final do primeiro encontro. Com relação a esse mapa, foi possível observar
inicialmente a presença de conceitos que expressam a relação entre os conteúdos (crossing-over,
variabilidade genética). Nessa direção, a partir dessa análise, se percebeu os subsunçores identificados
para o aluno A1, que foram: eucarionte, procarionte, mitose, meiose, interfase e organelas.
Do ponto de vista do conteúdo do mapa conceitual I, observamos a relação das estruturas de
sustentação que compõem o citoesqueleto da célula como se fossem organelas. Esse erro conceitual
pode ser explicado pela abordagem do tema em sala de aula permitindo que o A1 trouxesse elementos
de estudos anteriores para esse momento.

Figura 01: Mapa conceitual I elaborado pelo aluno A1
Com relação aos tipos de ligações utilizadas pelo aluno, observamos a presença de três
bifurcações e nenhuma ligação transversal, o que remete a uma estruturação muito limitada, que se
deve, provavelmente, à ausência de informações prévias consistentes sobre o assunto. Tal fato já era
esperado, devido ao conteúdo ser abstrato conforme Neves (2006). Todavia, optamos pela realização
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dos mapas sem oferecer ao aluno nenhuma fonte de apoio, deferente dos estudos estabelecidos por
Sansão et al. (2002) e Almeida et al. (2003), em seus respectivos trabalhos com mapas conceituais.
Outrora, um aspecto relevante nesta análise é a ausência de palavras de ligação, o que se
justifica pelo fato do aluno ainda estar numa fase inicial de estruturação de seus conhecimentos
recorrendo à utilização de sentenças ao invés de conceitos.
Em segundo momento, após a intervenção, utilizamos como recurso didático um texto de apoio
sobre conteúdo celular para o direcionamento da atividade, servindo como um norteador para a
consolidação da temática célula. Para tanto, a figura 2; a seguir, representa o Mapa Conceitual II,
elaborado pelo A1.
Com relação ao mapa II, observamos que o estudante manteve o conceito de partida e a
utilização das linhas de ligação, além de melhorar a organização das ideias. Também, foi introduzido
novos conceitos, novos pontos inseridos referiram-se a classificação dos organismos eucariotos e
procariotos e sobre os processos de divisão celular, no qual apresentou os períodos da interfase, além
de exemplificar uma das funções da mitose. Essa condição é relatada por Bastos (2002), na qual a
observação é influenciada por expectativas, teorias e motivação e que nos experimentos os alunos só
percebem aquilo que estão preparados para detectarem.

Figura 2. Mapa Conceitual II, elaborado pelo A1
Também, verificamos a presença de relações mais complexas com um número maior de
bifurcações entre os conceitos, embora ainda não haja nenhuma ligação transversal entre eles. Esse é
um indício de que o aluno vem adquirindo significativamente informações sobre célula e que este
conhecimento foi organizado respeitando a fidedignidade das relações entre os conceitos. Entretanto,
não se repete a bifurcação no mapa I, no qual se apresentava centríolos e flagelos como organelas, mas
corrobora uma alteração de conceito e apreensão de um novo conhecimento. Ressaltamos que, o
estabelecimento de relações mais complexas também indica que os novos conceitos não constituem
informações soltas, mas estão vinculadas entre si e com as concepções prévias.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 398

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
Nesse prisma, ao comparar as representações desse estudante do segundo mapa com o
primeiro, observamos que se expandiram significativamente, configurando aqui, o significado de
conceito de Novak e Gowin (1999), que é uma regularidade percebida pelas pessoas, na medida em que
se mantém contato em acontecimentos e objetos, designada por meio de um rótulo. Porém, é papel da
escola promover aos estudantes o acesso aos novos e variados conhecimentos válidos cientificamente
(FRANÇA, 2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos mapas conceituais elaborados pelos estudantes ao longo processo de ensinoaprendizagem do conceito de célula, possibilitou inferir que as representações dos estudantes com
foram ampliadas, especialmente quando se visualiza o aumento no número de conceitos presentes no
mapa II, quando comparado com o mapa I; bem como as relações estabelecidas entre os conceitos.
Com o presente trabalho, acreditamos ter contribuído para o estudo da aplicabilidade dos
mapas conceituais no ensino das ciências naturais. Através da intervenção didática proposta neste
estudo, também foi possível identificar que os discentes e docentes, atentaram para a importância do
reconhecimento das ideias prévias, para a construção de conhecimento de célula. As representações
constantes nos mapas conceituais produzidos pelos alunos demonstraram que os mesmos construíram
uma compreensão significativa sobre o tema abordado, o que pode ser verificado pelo estabelecimento
de relações mais complexas, indicando que os novos conceitos construídos não constituem informações
soltas, mas, estão vinculadas entre si e com as concepções prévias dos alunos.
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RESUMO
Este artigo trata de uma estratégia para o ensino de química utilizando como ferramenta o desenho
animado numa perspectiva da aprendizagem significativa. Este trabalho foi desenvolvido com alunos do
ensino médio provenientes de escola pública e que participaram de um projeto preparatório para as
olimpíadas de química.
Palavras-chave: desenho animado; ensino de química; aprendizagem significativa

ABSTRACT
This article discusses a strategy for teaching chemistry using the cartoon as a tool in a perspective of
meaningful learning. This work was carried out with high school students from public school and
participating in a project in preparation for the Olympics Chemistry.
Keywords: cartoon; teaching of chemistry; meaningful learning.

INTRODUÇÃO
Os professores podem utilizar a televisão como ferramenta de apoio em sala de aula o que deixa
as aulas mais divertidas e interativas. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):
A programação convencional de televisão, que em princípio não tem finalidade
educativa, pode ser utilizada como fonte de informação para problematizar os
conteúdos das áreas do currículo, por meio de situações em que o veículo pode
ser um instrumento que permite observar, identificar, comparar, analisar e
relacionar acontecimentos dados, cenários, modos de vida etc. Por exemplo, é
possível propor estudos comparativos de personagens e ambientes de novelas,
desenhos, seriados [...] Propostas desse tipo favorecem o desenvolvimento de
habilidades relacionadas à linguagem oral e escrita, e de uma atitude mais
crítica diante da televisão como veículo de informação e comunicação (BRASIL,
1998).
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Desta forma este trabalho tem como foco utilizar desenhos animados como uma ferramenta
potencialmente significativa e que facilite as articulações entre o conhecimento prévio do aluno e o
novo conhecimento no ensino de química.

MARCO TEÓRICO
Assumimos a Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por Ausubel em 1963, porque
pressupõe aproveitar o que o aluno já sabe, usando esses conhecimentos como “pontos de ancoragem”
(AUSUBEL e colaboradores, 1980). Tais pontos funcionam como uma base em que novas informações e
conceitos se apoiem. Para Ausubel a primeira coisa que acontece quando o educando recebe uma
informação nova é a tentativa da locação desta nova informação em um dos conglomerados de
conhecimento existentes na sua estrutura cognitiva. Assim, a ocorrência de uma Aprendizagem
Significativa em um indivíduo não depende apenas dos seus conhecimentos prévios, mas do significado
da nova informação de forma que haja interação com a sua estrutura cognitiva. No entanto, tornar
claro o conhecimento prévio do aprendiz nem sempre é simples e são necessárias estratégias de ação
que suscitem saberes que as vezes repousam em sua estrutura cognitiva. Assim, estilos cognitivos e de
aprendizagem são termos que dizem respeito à forma e não ao conteúdo do que se pensa, aprende ou
sabe. O primeiro se relaciona a estratégias de processamento da informação para resolver problemas e
o segundo, relaciona-se a como os alunos interagem com as condições de aprendizagem, abrangendo
aspectos cognitivos, afetivos, físicos e ambientais, que favorecem o processamento da informação
(PENNING e SPAN, 1991).
A aprendizagem na área de ciências da Natureza deve ter pretensões formativas e não
simplesmente o acúmulo de conhecimento. E isto se alcança quando o ponto de partida para o
aprendizado é um elemento vivencial do aluno, dando significado à aprendizagem e garantindo um
melhor contato professor-aluno (BRASIL, 1996). O ensino de química, atualmente incorporado ao
estudo de ciências da natureza, é de suma importância para que o aluno possa começar a despertar o
seu interesse pelos fenômenos que estão em sua volta. São várias as estratégias que podem levar a uma
Aprendizagem Significativa no ensino de química, contudo a mais utilizada corresponde à
experimentação, que busca fazer uma aproximação de um domínio familiar para outro que se busca
compreender ou aprender. Esse processo se dá por formação de modelos mentais em base de um
raciocínio analógico e as conexões entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento adquirido
pelo aluno, que podem ser promovidos com o uso da experimentação.
Por outro lado, uma estratégia muito pouco utilizada no ensino de química é a utilização de
ferramentas audiovisuais. Sabemos que, com a revolução tecnológica, somos bombardeados por
milhões de informações que nem sempre são necessárias. Essas informações podem vir de varias
formas, por meio da internet ou por um dos meios de comunicação mais utilizado em varias culturas, a
televisão. Este meio de comunicação já foi chamado de babá eletrônica e de acordo com a pesquisa
Kiddo´s - Latin America Kids Study 2003, 99% das crianças brasileiras têm a mídia televisiva como
principal veículo de entretenimento e 81% assistem à TV duas horas ou mais por dia (KIDDO'S, 2005).
Nesse contexto surge a oportunidade de trazer para a sala de aula o desenho animado como ferramenta
didática, quebrando desta forma a citação feita Goergen (2001) que diz que a televisão é um dos meios
de comunicação mais utilizados por significativa parcela da população mundial, contudo é motivo de
debates e discussões a respeito do seu papel e influência no contexto cultural da atualidade. Ela é vista
como culpada de muitos males que afligem nossa sociedade, dentre eles podem-se citar: violência,
apatia e consumismo. Já propuseram tirá-la do ar, boicotá-la ou desligá-la (CARNEIRO, 2002). Sua
programação é vista, por muitos, como instrumento de alienação e transmissora da ideologia
dominante.
Mesmo diante de tanta polêmica sobre o uso da televisão, é possível trabalhar com um mesmo
desenho animado vários assuntos que estão inseridos no cenário científico e isto pode estimular o aluno
a fazer associações entre seus conhecimentos prévios e o novo conhecimento que está sendo
trabalhado. Assim com os desenhos animados podemos transformar a sala de aula em um ambiente
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mais descontraído. Segundo Pretto (1996) um significativo passo nessa direção é considerar, no
cotidiano da sua formação, as questões da comunicação, da informação e das imagens, com o objetivo
de tornar os novos profissionais preparados para vivenciar os desafios do mundo que se está
construindo. Naturalmente, se estamos pensando numa escola na qual a cultura audiovisual seja uma
presença, o professor, principal personagem desse processo, precisa estar preparado para trabalhar
com essa cultura. Uma cultura que está intimamente relacionada com as mídias e, por isso, exige e
determina uma nova linguagem.
Entre vários exemplos para a utilização do desenho animado no ensino, pode-se citar o desenho
dos Simpson desenho criado por Matt Groening para a Fox Broadcasting Company. Trata-se de uma
crítica a sociedade dos Estados Unidos especificamente a cidade de Springfield onde existe uma usina
radioativa. Nesse ponto pode-se trabalhar o tema radioatividade, por exemplo, com alunos do terceiro
ano do ensino médio trazendo para eles de forma divertida a parte boa e a parte ruim da radioatividade.
Outro exemplo seria o desenho animado Jimmy Neutron dirigido por John A. Davis e produzido pela
Paramount Pictures, um dos desenhos mais assistido do mundo. Tal desenho se passa na maior parte do
tempo em um laboratório e desta forma fica fácil trabalhar vidrarias e segurança no laboratório no
ensino de Química.

METODOLOGIA
Este trabalho foi aplicado a uma turma do primeiro ano do ensino médio com 15 alunos. Os
alunos são oriundos de varias escolas da rede publica de ensino situadas na cidade de Jaboatão, PE onde
as aulas que ocorrem na escola Rodolfo Aureliano, os alunos fazem parte do programa Ações
Construtivas do Ensino de Química nas Escolas Públicas, oferecido pelo Espaço Ciência situado em
Olinda PE. As aulas, divididas em três horas semanais, foram ministradas por um estudante de
graduação do curso de Licenciatura em Química (aqui denominado monitor) e foi orientado por
professores formados e com experiência no Ensino de Química.
O primeiro passo foi fazer uma sondagem sobre os desenhos que os estudantes mais assistiam
ou tinham afinidade. Após a sondagem, foram selecionados os desenhos que poderiam ser trabalhados
para cada assunto especifico nas aulas de química. A intervenção consistiu em passar trechos de um
desenho animado como exemplificação de um fenômeno tratado na aula expositiva. Os estudantes
eram orientados a analisar e debater em grupo de quatro alunos os pontos principais dos desenhos
animados. Após a análise, as percepções eram socializadas com o grupo classe na forma de debate.

APRESENTAÇÃO DE DISCUSSÃO DOS DADOS
O resultado da sondagem sobre os programas (dentre eles os desenhos animados) e séries
preferido dos alunos, encontra-se na Tabela 1. No quadro o aluno poderia marcar mais de uma opção.
Tabela 1. Programas que os alunos preferem.
Programa
Quantidade
de Programa
Quantidade de alunos
alunos
Os Simpsons
6
Castelo Rá-tim-Bum
2
De onde vem?
3
Pequenos Cientistas
5
Jimi Neutron
12
Seriados Disney
7
Laboratório
de 4
Outros
desenhos 10
Dexter
animados
Foi verificado que os alunos se interessaram mais pelo desenho animado do Jimi Neutron, os
Simpsons e Pequenos Cientistas. Este resultado indica uma afinidade dos estudantes com desenhos que
tratem de questões científicas. Claro que não podemos descartar o momento de entreterimento
vivenciados pelos estudantes no momento que assistem os desenhos sem qualquer vínculo pedagógico.
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Vários temas foram trabalhados com a utilização de desenhos animados em sala durante no
período letivo e o maior desafio consistiu em atender as especificidades de uma turma tão heterogênea
de conhecimentos, dada a natureza do projeto. Foi observada uma integração muito grande dos alunos
nas aulas com desenhos animados. Esta estratégia trás um ganho importante do ponto de vista da
Aprendizagem Significativa quando os alunos fazem conexões do roteiro apresentado nos desenhos com
os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos trabalhados em sala. Estas conexões subsidiam a
construção de um argumento coerente na hora em que os estudantes estão debatendo sobre o filme e
esta passa a ter alguma importância ou significado. Desta forma os envolvidos aprimoram o seu
conhecimento, agregam novos conceitos, relacionam o conteúdo formal de maneira não arbitrária e não
literal na estrutura cognitiva existente. Até os estudantes pouco participativos, no momento de uma
aula expositiva, torna-se protagonista das reflexões estabelecidas no momento do debate sobre o
desenho. Também era notória a curiosidade e a vontade de entender os fenômenos que faziam parte do
novo conhecimento. Esta curiosidade possibilitou um trabalho que atendesse melhor a heterogeneidade
de conhecimentos da turma, os alunos queriam aprender. Assim, o o monitor trabalhou a Aprendizagem
Significativa de forma prática e utilizando as novas tecnologias. O desejo de aprender do estudante foi
de incondicional necessidade para a obtenção dos resultados positivos.
A Tabela 2 contém uma avaliação por parte dos alunos sobre a utilização de desenhos animados
no ensino de Química. Os alunos responderam sim ou não para perguntas específicas. Os resultados
mostram uma excelente aceitação dos alunos da utilização de desenhos animados em sala, embora
quase metade da turma não reconhece este recurso como uma boa ferramenta de revisão. Contudo,
quando aproximadamente 67% dos alunos dizem que os desenhos apresentam informações
desconhecidas, pensamos que o desenho pode ser uma ótima ferramenta de descoberta e
consequentemente um caminho para uma aprendizagem que faça sentido para o aluno.
Com o passar de cinco meses trabalhando com a utilização de desenhos e explorando o
conhecimento prévio do estudante a partir de discussões e debates foi possível verificar o aumento no
desempenho escolar dos estudantes. A ação de utilizar desenhos como ferramenta didática despertou
nos estudantes o senso critico e a vontade de realizar pesquisas. Foi possível observar que os estudantes
estavam fazendo, com maior facilidade, associações do conhecimento cientifico com o seu cotidiano.
Desta forma as aulas de química que antes eram vistas como chatas e sem propósitos para ser estudada
foram se tornando cada vez mais cobiçadas pelos estudantes que fazem parte do projeto Ações
Construtivas do Ensino de Química nas Escolas Públicas.
Tabela 2. Resultado da avaliação dos alunos
Eixo de avaliação
Sim
Torna
a
aula
mais 15
interessante
Faz uma complementação na 12
aula do professor.
Desenvolve seu pensamento 10
crítico.
Ajuda como uma revisão das 8
aulas do professor.
Você consegue entender o 15
assunto melhor.
Apresenta informações que 10
você desconhecia.
Ajuda você na resolução de 9
exercícios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizar desenhos animados como ferramenta didática no ensino de química levou os estudantes
a participarem das aulas de forma ativa, expondo suas opiniões sobre o tema e questionando o outro
colega através de debates. Ao expor a sua opinião ocorria uma influência recíproca de conhecimento
entre os estudantes, o que foi muito positivo dada a grande heterogeneidade da turma. Desta maneira
o artifício utilizado dentro da perspectiva significativa, ajudou os estudantes na ligação do conhecimento
pré existente e o novo conhecimento, além de promover uma troca de conhecimentos entre o grupo de
estudantes.
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RESUMO
Partindo da compreensão de que os conceitos das funções seno e cosseno foram construídos no
decorrer do processo histórico e que estes levaram séculos para significar o que hoje representam,
parece coerente suspeitar que o conhecimento dessa história retire tais conceitos da zona de suposta
abstração e nebulosidade, favorecendo a aprendizagem. Nessa perspectiva, este trabalho visa investigar
como a História da Trigonometria pode constituir-se um elemento facilitador da aprendizagem das
funções seno e cosseno. O estudo em processo implica uma trajetória marcada por questionamentos,
avanços, recuos teóricos e metodológicos. A questão inicial que nos colocamos é como o conhecimento
da história da matemática - especificamente trigonometria, pode levar o aluno a ter uma aprendizagem
mais significativa das funções seno e cosseno? O campo empírico do estudo é o Instituto Federal do Rio
de Janeiro (IFRJ), município de Nilópolis/RJ. O universo dos sujeitos é formado por trinta e dois alunos
do primeiro ano do ensino médio. Entre os resultados obtidos podemos, preliminarmente, destacar a
história como ponto de partida para o diálogo, surpresas e indagações entre o professor/aluno, desta
forma a História da Matemática nos parece ser significativa para a aprendizagem de seus conceitos.
Palavras-chave: História da Trigonometria, Ensino-aprendizagem de Matemática, Seno e Cosseno,
Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT
Based on the understanding that the concepts of sine and cosine function were built during
the historical process that took centuries to mean what today represents, seems consistent suspect that
knowledge of
this
history remove such concepts in
the
area of
alleged abstraction
and cloudiness, enabling them to learn. Thus, this study aims to investigate how the history
of trigonometry can constitute a facilitator of learning of sine and cosine functions. The study process
involves a trajectory marked by questions, advances, retreats theoretical and methodological. The initial
question we must ask is how knowledge of the history of mathematics - specifically trigonometry, can
lead the student to have a more significant learning of sine and cosine functions? The empirical
field of study is the Federal Institute of Rio de Janeiro (IFRJ), municipality of Nilópolis /RJ. The
universe of individuals is formed by thirty-two students of the first year of high school. Among the
results we preliminarily emphasize history
as a
starting
point for
dialogue, surprises and
questions from the teacher / student, so the history of mathematics seems to be significant for
learning concepts.
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INTRODUÇÃO
Em aproximadamente 30 anos, como professor de matemática, trabalhando com turmas das
últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio, me foi possível observar e supor que as
dificuldades apresentadas pelos alunos nas aulas de matemática, especialmente ao conteúdo
trigonometria, têm origem em lacunas que vão acumulando durante o processo de escolarização.
Essas lacunas nos impulsionaram a examinar o caráter das dificuldades sentidas pelos alunos,
nesse campo de saber. Empiricamente, podemos apontar como uma consequência dessa lacuna no
processo de aprendizagem do aluno, a dificuldade dos mesmos em articular o que aprendem na escola e
o significado dessa aprendizagem no seu cotidiano.
A questão inicial que passou a nortear o estudo foi: como o conhecimento da história da
matemática - especificamente trigonometria, pode levar o aluno a ter uma aprendizagem mais
significativa das funções seno e cosseno? Nosso objetivo, então, é investigar como a História da
Trigonometria pode constituir instrumento facilitador da aprendizagem das funções seno e cosseno.
Para tal, reconstituímos a história da trigonometria e seus conceitos fundamentais em um
material didático, com informações históricas registradas nas obras de EVES (2004), BOYER (2010) e
KENNEDY (1992), enfatizando as funções seno e cosseno. Neste trabalho chamaremos essa
reconstrução histórica e seus conceitos, de ensaio. O ensaio será objeto de estudo individual, paralelo,
no contraturno das aulas, no espaço da residência de cada estudante.
Ao construirmos o ensaio nos baseamos no princípio de relevância, selecionando o que
consideramos significativo para a aprendizagem, demos ênfase aos conhecimentos históricos e a
estrutura crescente dos conceitos trigonométricos. Vale ressaltar que o que é relevante para nós
professores, pode não ser relevante para nossos alunos, porém, o que acreditamos ser fundamental é a
postura dialógica, curiosa e indagadora dos que falam e dos que ouvem.
O ensaio é um material instrucional que visa a interação social entre aluno e professor
compartilhando significados em relação aos materiais educativos do currículo (Gowin, 1981). O aluno e
o professor passam a fazer parte de um processo de conhecimento em que há um intercâmbio de
perguntas e respostas que tende a ser crítico e suscitar, assim, uma aprendizagem significativa crítica.

MARCO TEÓRICO
No diálogo com autores que tiveram como preocupação a aprendizagem da trigonometria nos
últimos anos, destacamos: Briguenti (UNESP-Rio Claro, 1994), Mendes (UFRN-Natal, 1997), Costa (PUCSP, 1997), Lindegger (PUC-SP, 2000), Silva (PUC-SP, 2005), Oliveira (UFRN-Natal, 2006), Sampaio (UELLondrina, 2008). Dos sete autores apresentados, o trabalho de Mendes é o que mais se aproxima do
nosso objeto de estudo, por se tratar de um estudo que aborda a história da trigonometria voltada para
o universo de professores e alunos concluintes de licenciatura em matemática, enquanto nossa
proposta se trata de alunos de ensino médio.
Nesse sentido, a história da trigonometria, será tomada como uma abordagem a ser adotada
em sala de aula, destinada a facilitar o ensino-aprendizagem do referido conteúdo para alunos de
ensino médio.
Antecipando-se às formulações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Sad (2004, p.4) afirma
que o uso da história no ensino de matemática é importante porque
(...) a história aumenta a motivação para aprendizagem; tem ação
problematizadora, utilizando em especial o diálogo; articula matemática com
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outras ciências; mostra a importância da notação simbólica (linguagem) na
constituição das formas e estruturas matemáticas, no processo histórico de
construção dos objetos matemáticos por diversas culturas e situa a
matemática cronologicamente: em relação aos produtores e a sua própria
constituição, para poder compreender as condições de sua produção.
Consideramos que os conceitos matemáticos precisam ser tratados mediante a exploração de
problemas, ou seja, situações nas quais os alunos necessitem desenvolver algum tipo de estratégias
para resolvê-las.
A própria História da Matemática mostra que ela foi construída como resposta
a perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, motivadas por
problemas de ordem prática (divisão de terras, cálculo de créditos), por
problemas vinculados a outras ciências (Física, Astronomia), bem como por
problemas relacionados a investigações internas à própria Matemática. PCN’s
(BRASIL, 1998, p.40).
Logo, a História da Matemática pode ser considerada como elemento orientador na
elaboração de atividades, na criação das situações-problema, na fonte de busca, na compreensão e
como elemento esclarecedor de conceitos matemáticos, possibilitando o levantamento e a discussão
das razões para a aceitação de certos fatos, raciocínios e procedimentos por parte do estudante.
Segundo D’Ambrosio
Uma percepção da História da Matemática é essencial em qualquer discussão
sobre a matemática e o seu ensino. Ter uma ideia, embora imprecisa e
incompleta, sobre porque e quando se resolveu levar o ensino da matemática à
importância que tem hoje são elementos fundamentais para se fazer qualquer
proposta de inovação em educação matemática e educação em geral. Isso é
particularmente notado no que se refere a conteúdos. A maior parte dos
programas consiste de coisas acabadas, mortas e absolutamente fora do
contexto moderno. Torna-se cada vez mais difícil motivar os alunos para uma
ciência cristalizada. Não é sem razão que a história vem aparecendo como um
elemento motivador de grande importância. (D’AMBRÓSIO, 2006, p.29, APUD
SOUZA, 2009, p.8)
A principal função da História da Matemática, em sala de aula, é o desenvolvimento cognitivo
dos alunos por meio de resolução de problemas, cabendo ao professor transformar as informações
históricas em atividades de ensino, tornando, dessa forma, o ensino mais significativo.
Entendemos que a História da Matemática contribui para a construção do conhecimento do
aluno. Dessa forma, ao se trabalhar o conteúdo de trigonometria, utilizando a História da Matemática
para contextualizar essa aprendizagem, acreditamos dar-lhe significado e possíveis aplicações. O ensaio,
ao se tornar uma ferramenta para que se ocorra a pré disposição a aprender, passa a ser peça essencial
para a aprendizagem significativa.
Outro aspecto fundamental da aprendizagem significativa, também de nosso
conhecimento, é que o aprendiz deve apresentar uma pré - disposição para
aprender. Ou seja, para aprender significativamente, o aluno tem que
manifestar uma disposição para relacionar, de maneira não-arbitrária e nãoliteral, à sua estrutura cognitiva, os significados que capta dos materiais
educativos, potencialmente significativos, do currículo (GOWIN, 1981, Apud
MOREIRA, 2005, p.6).

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 408

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
Reafirmamos, então, que nossa pesquisa foi dirigida a alunos do 1º ano do ensino médio e
elaborada com o intuito de introduzir os conceitos das funções seno e cosseno de maneira significativa,
e comunicamos que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do
Grande Rio (protocolado sob o nº 0144.0.317.000-11) e ainda encontra-se em andamento, portanto, só
temos alguns resultados preliminares.
A escolha de uma proposta para orientar teoricamente um ciclo de estudos que envolva
ensino-aprendizagem em uma área de saber qualquer, não é tarefa das mais confortáveis e fáceis de
realizar. Embora seja tarefa imprescindível na orientação do planejamento e realização de práticas
pedagógica, pois como diz Moreira (1985, p.5): “certo grau de conhecimento sobre abordagens teóricas
à aprendizagem e à instrução pode ser (...) tão útil ao professor na melhoria da qualidade de seu ensino,
quanto à familiaridade com métodos, técnicas e recursos instrucionais”.
O que considerar então para se tomar como referência esta ou aquela proposta teórica?
Parece coerente que se examine a concepção de cada teórico, sobre o fenômeno em estudo,
procurando perceber em que converge e/ou se distancia da natureza do campo de conhecimento com
que se está lidando, do objeto de preocupação problemática do autor, na perspectiva de que a
formulação assumida venha a ser uma aliada teórica.
Quanto à natureza do campo de estudos, vale lembrar as observações de Onrubia et all (2004,
p. 327) para quem o conhecimento matemático tem duas esferas constitutivas: “um conjunto de
características peculiares que lhe outorgam uma notável especificidade” - uma vez que se trata de
conhecimento com alto nível de abstração e generalidade, é de natureza fundamentalmente dedutiva,
apóia-se em linguagem formal própria e é de natureza objetiva teórica, impessoal e atemporal. A outra
esfera é ligada a sua ligação indissolúvel com o mundo da vida. É que “jamais esse conhecimento pode
ser descolado de suas referências concretas”, históricas, culturais, ligadas ao mundo real – de onde
vieram e para onde se dirigem. Assim, o grande desafio para o professor e o aluno de matemática é
coordenar esses dois prismas de modo a convergir para uma compreensão produtiva, significativa para
o ensino e a aprendizagem.
Para além destas ideias básicas há que lembrar o fato de que o processo ensino aprendizagem
de matemática implica em si um ato pedagógico, onde perpassam recomendações para que tal processo
se torne profícuo. Por seu valor exemplar didático, transcrevemos a seguir as nove recomendações
básicas para o ensino de matemática, afinada com a proposta ausuberiana, defendida por Onrubia et all
(2004, p. 334)
(1) Contextualizar a aprendizagem da matemática em atividades concretas,
significativas para os alunos; (2) Orientar a aprendizagem dos alunos para a
compreensão e resolução de problemas; (3) Vincular a linguagem formal
matemática com o seu significado referencial; (4) ativar e empregar como
ponto de partida o conhecimento matemático prévio, formal e informal dos
alunos; (5) Avançar de maneira progressiva para níveis mais elevados de
abstração e generalização; (6) Ensinar explicitamente e de maneira informada
estratégias e habilidades matemáticas de alto nível; (7) sequenciar
adequadamente os conteúdos matemáticos, assegurando a interrelação entre
as distintas capacidades envolvidas na aquisição do conhecimento
matemático; (8) apoiar sistematicamente o ensino na interação e na
cooperação entre alunos; (9) Oferecer aos alunos oportunidades suficientes
para falar matemática em sala de aula; e (10) Dar atenção aos aspectos
afetivos e motivacionais envolvidos na aprendizagem e no domínio da
matemática.
Não se trata de um receituário, pronto e acabado, mas de recomendações gerais, cada uma
das quais com significado e desdobramentos específicos, apenas para auxiliar o professor interessado
em promover a aprendizagem significativa de seus alunos.
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Além disso, em relação à aprendizagem significativa, optamos pela aprendizagem significativa
crítica (Moreira, 2005), onde podemos citar um dos princípios, ou seja, o da não utilização do quadro de
giz.
Naturalmente, eliminar o quadro de giz não resolve o problema porque outras
técnicas poderão manter vivo esse tipo de ensino; até mesmo o moderno
canhão eletrônico (datashow), com coloridas apresentações em power point ,
poderá servir para isso. Mas o quadro de giz simboliza e estimula um ensino no
qual o aluno espera que nele o professor escreva respostas certas e este
acredita que deve fazê-lo porque assim estará ensinando. Por isso, o uso do
quadro de giz deve ser minimizado, ou abandonado de vez. (MOREIRA, 2005,
p.17)
Assim como a idéia que está por trás do princípio da não centralidade do livro de texto é a da
diversidade de materiais educativos a que subjaz ao princípio da não utilização do quadro de giz é a da
diversidade de estratégias instrucionais. O uso de distintas estratégias institucionais que impliquem
participação ativa do estudante e, de fato, promovam um ensino centralizado no aluno é fundamental
para facilitar a aprendizagem significativa crítica.
Não é preciso buscar estratégias sofisticadas. A não utilização do quadro de
giz leva naturalmente ao uso de atividades colaborativas, seminários, projetos,
pesquisas, discussões, painéis, enfim, a diversas estratégias, as quais devem ter
subjacentes os demais princípios. Na verdade, o uso dessas estratégias de
ensino facilita tanto a implementação dos demais princípios em sala de aula
como a atividade mediadora do professor. (MOREIRA, 2005, p.18)
Em minhas práticas docentes na área de matemática, tenho vivenciado, intensa e ciclicamente,
situações marcadas pelo viés aversivo ao importante campo de conhecimentos da matemática. Assim,
não poderia escapar a uma linha de trabalho propositiva, na perspectiva de dirimir preocupações ou
incômodos correlatos inscritos no cenário educacional.
Nessa perspectiva, não se trata de uma aprendizagem qualquer – sem qualificativo associado
ou compartilhado, mas de categoria singular, que ocupa lugar privilegiado no escopo do trabalho que
lhe deu origem.

METODOLOGIA
O campo empírico do estudo foi o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), município de
Nilópolis/RJ. O universo dos sujeitos é formado por trinta e dois alunos do primeiro ano do ensino
médio.
Na primeira fase do estudo, aplicamos um pré-teste para levantar os conhecimentos
anteriores do aluno a respeito de semelhança de triângulos e relações métricas no triângulo retângulo,
pré-requisitos para a aprendizagem das funções seno e cosseno.
A segunda fase trata da leitura do ensaio e das aulas sobre trigonometria. Na terceira fase,
aplicamos um pós-teste com o intuito de se obter dados comparativos (pré e pós-teste) a partir dos
quais se possa dizer se o ensaio foi de fato um instrumento capaz de ajudar de modo significativo no
rendimento estudantil. E por último, cada estudante terá um espaço para escrever uma redação na qual
evidencie a sua compreensão sobre os conteúdos abordando como a História da Trigonometria ajudou
na compreensão e aprendizagem das funções seno e cosseno.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Dois grandes desafios estão sendo enfrentados por nós neste trabalho: o primeiro deles é
desconstruir o mito de que poucos são capazes de aprender matemática e o segundo é a aposta
hipotética de que um programa alternativo oferecerá contribuição efetiva para que ocorra a desejável
aprendizagem de trigonometria. No caso do presente estudo a ênfase é no estudo acompanhado por
aportes que dêem conta da História da Matemática.
Neste sentido, adotamos o princípio da incerteza tal como destacada por Moreira (2011) na
medida em que nos propormos a enfrentar desafios em nossa própria prática pedagógica com novas
estratégias que de certa forma nos tiram de uma situação confortável de ensino e nos remetem a um
campo de incertezas juntos aos nossos alunos na crença do que pode ser ou não relevante para que a
aprendizagem do aluno se efetive.
Levando em conta a configuração dessa pesquisa, a aposta principal é que resulte, para cada
estudante, uma aprendizagem na qual professor e aluno tem uma postura indagadora e não passiva.
Neste sentido, o material didático utilizado, denominado por nós como ensaio, proporcionou, segundo
nossa observação, momentos de diálogo e sobre o surgimento dos conceitos ligados as funções seno e
cosseno.
O ensaio não foi utilizado como livro texto, algumas vezes era sugerida a leitura em sala de
aula, de algumas partes somente, para que o aluno, ao lê-lo obtivesse o conhecimento sobre a gênese
dos conceitos de trigonometria referentes ao conteúdo estudado naquele dia. Algumas vezes, era o
aluno que lembrava da história da trigonometria e o assunto surgia em sala de aula de modo muitas
vezes indagativo por parte dos alunos, o que nos leva a pensar na postura ativa de um ensino perceptor,
conforme destaca Moreira (2011).
Sendo assim, pensamos que a história da trigonometria parece facilitar a aprendizagem das
funções seno e cosseno, a partir da interação entre o professor e aluno e dos questionamentos surgidos
do debate sobre como os significados de alguns termos são incorporados aos conceitos de
trigonometria. Porém, ainda não finalizamos o estudo, e muitos dados ainda não foram analisados.
Contudo, pelas atividades desenvolvidas junto aos alunos em sala de aula através do ensaio,
evidenciamos a intensidade do diálogo entre professor aluno, demonstrado pelo entusiasmo dos
mesmos, com isso, acreditamos haver predisposição para aprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que a história junto aos conceitos relacionados à trigonometria, dará uma
bagagem para influenciar na aprendizagem de outros conceitos nessa área de saber.
Através desse material didático, o ensino de trigonometria ganha uma metodologia que ajuda
o nosso aluno a entender e a conceber significado sobre que está sendo ensinado. Podemos afirmar que
através da História da Matemática criamos oportunidades ao diálogo e a indagação em sala de aula,
transformando as aulas mais dinâmicas e a aprendizagem significativa, uma vez que o princípio da
desaprendizagem, da incerteza e da participação dos alunos está presente na estratégia adotada.
Desejamos que a utilização da História da Matemática no ensino médio possa servir como
estratégia para que outros estudos possam ser desenvolvidos e aplicados.
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RESUMO
Os docentes do curso Técnico de Eletromecânica do IF-SC, Campus Araranguá, em aulas de laboratório,
percebem que os estudantes possuem dificuldades de compreender a relação entre a teoria e a prática.
A disposição para aprender é uma fator determinante nesse processo de aprendizagem, porém
acredita-se que isso não é o limitante da aprendizagem desses alunos. Sabe-se que por falta de
formação pedagógica os educadores não utilizam ferramentas, nem metodologias embasadas
teoricamente e acredita-se que para potencializar a aprendizagem desses estudantes é importante que
os docentes discutam as teorias da aprendizagem significativas e utilizem ferramentas baseadas nessa
teoria. Uma opção para potencializar a aprendizagem significativa foi uma adaptação do Diagrama V
para as aulas práticas no Ensino Técnico, pois, apresenta como objetivo potencializar a aprendizagem
através da interação entre o pensar e o fazer, fazendo com que se percebe que o conhecimento é
produzido pela mente humana. A metodologia do trabalho incluiu inicialmente um estudo bibliográfico
sobre aprendizagem significativa, diagrama V. Seguiu-se com a formação do professor da área técnica,
para o entendimento e utilização da ferramenta. Prosseguiu essa formação continuada com alunos do
curso Técnico em Eletromecânica do Campus Araranguá. Após aplicação do Diagrama V coletou-se
dados com alunos e professores para a adaptação do diagrama V adequando-o ao perfil dos alunos
desse curso.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, aulas práticas, Ensino Técnico, Diagramas V

ABSTRACT
The tradition in Technical Education, in lab classes, is to use reports as tools for learning
and assessment. Amusing, what we see is that this tool does not lead to meaningful
learning. Possibly this is because it was not built on theories of learning. One option to
enhance meaningful learning was an adaptation of the V diagram for the practical classes in Technical
Education, therefore, has as objective to enhance learning through the interaction between thinking and
doing, making you realize that knowledge is produced by the mind human. The methodology of
the study initially included a bibliographical study on meaningful learning, diagram V. Ensued with the
teacher training of the technical area that had not teacher training, to understand and use the tool. He
continued this continuing
education with
students
from the Campus
Electromechanical Technician Araranguá. After application of the V diagram data were collected with
students and teachers to adapt the diagram V adapting it to the profile of students in this course. The
evaluation was done by analyzing the learning objectives proposed by the teacher's technical
area were enhanced through the use of the V diagram and the possibilities for improvement of the
tool would be possible.
Keywords: Meaningful Learning, teaching practices, Technical Education, diagrams V.
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INTRODUÇÃO
Os professores do curso Técnico em Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina, Campus Araranguá relatam dificuldades de aprendizagem em seus alunos
durante as aulas práticas. Sabe-se que a disposição para aprender é um fator determinante da
aprendizagem significativa, porém, o que predomina, nesse curso, são alunos com grande interesse em
aprender e compreender o que é proposto. Relatos mostram que os alunos possuem dificuldades em
fixar conceitos. De acordo com um professor do curso Técnico em Eletromecânica, “aquilo que foi visto
em uma aula teórica, eles não conseguem assimilar com a parte prática. Para eles, isso é visto como
duas coisas separadas”. Isso remete à pensar que os alunos fazem as atividades de maneira mecânica ou
sem saberem, ao menos, os objetivos a serem alcançados. Acredita-se que muitas vezes, não
compreendem a que se propõe a prática que estão executando.
Sabe-se que, por falta de formação pedagógica, os educadores não utilizam ferramentas, nem
metodologias, embasadas para mediar suas aulas práticas. O que leva a crer que a forma de conduzir o
trabalho pedagógico precise ser repensada. Baseado nessas questões, sente-se a necessidade de buscar
ferramentas sustentadas por teorias de aprendizagem e que potencializem as aulas práticas dos cursos
técnicos. Por essa razão, esta pesquisa tem por objetivo verificar as possibilidades de potencialização das
aulas práticas do Ensino Técnico subsidiando-se por teorias da aprendizagem significativa, e propõe uma
adaptação do Diagrama V, original de Gowin, buscando torná-lo mais adequado às práticas de
laboratório e ao perfil dos estudantes do Ensino Técnico do Campus Araranguá. Este artigo faz parte dos
resultados de uma projeto de pesquisa que esta sendo desenvolvido por um bolsista de iniciação
cientifica fomentado pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC), com coorientação de dois
professores dessa Instituição, vinculados ao Câmpus Araranguá. O período de realização do projeto é de
junho de 2011 à julho de 2012.

OBJETIVOS
A inovação proposta por este projeto é implementar o Diagrama V como ferramenta potencial de
mediação das aulas práticas dos laboratórios do curso de Eletromecânica do Campus Araranguá,
complementando as funcionalidades do relatório. Visando contribuir para o ensino aprendizagem no
curso Técnico em Eletromecânica, buscamos:
•
Proporcionar a reflexão e análise sobre os objetivos à serem alcançados nas práticas
laboratoriais;
•
Melhorar a associação da prática laboratorial com o ensino teórico;
•
Potencializar e complementar o uso dos relatórios nas práticas laboratoriais;
•
Melhorar as concepções pedagógicas dos docentes a partir das teorias de aprendizagem
significativa;
•
Desenvolver nos discentes maior interesse sobre os conceito científicos empregados nas
atividades práticas;
•
Estimular a produção do conhecimento;
•
Desenvolver a capacidade de buscar soluções.

REFERENCIAL TEÓRICO
David Ausubel é considerado um cognitivista/construtivista, apesar de ser médico psiquiatra,
dedicou sua carreira à psicologia educacional. Durante o processo ensino-aprendizagem, quando se fala
em estrutura cognitiva de um indivíduo, refere-se ao complexo organizado na mente da pessoa, onde
são armazenadas as informações. Para Ausubel, a aprendizagem se dá na organização e integração das
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informações na estrutura cognitiva do indivíduo (Moreira, 2006). Por meio dessa teoria, o fator isolado
que mais importa no processo ensino-aprendizagem, é o que o aluno já aprendeu anteriormente. Cabe
ao professor fazer o diagnóstico destas concepções prévias e preparar sua instrução de acordo com tal
levantamento (Ausubel, 1980).
A definição mais importante da obra de Ausubel é a de aprendizagem significativa. A qual ele
define como um processo em que uma nova informação interage com a estrutura cognitiva do indivíduo
e se ancora nos conceitos já existentes, modificando a estrutura cognitiva a medida que os novos
conceitos vão sendo construídos. O outro tipo de aprendizagem definida por Ausubel é a mecânica. Esta
ocorre quando as novas informações têm pouco ou nenhuma interação com as já existentes na
estrutura cognitiva do aluno. De acordo com Ausubel, este tipo de aprendizagem não deve ser extinta
do processo educativo, pois, contribui, em certos momentos, com a aprendizagem significativa. Pode
implementar a aprendizagem mecânica sempre que for iniciado um novo campo conceitual em que os
alunos não tenham concepções prévias. Estes primeiros conceitos serão aprendidos de maneira
mecânica (Moreira, 2006).
Para ocorrer a aprendizagem significativa, não basta que os alunos tenham os conhecimentos
necessários para haver a ancoragem dos novos, devem ser satisfeitas outras duas condições: (1) o
material instrucional (aulas e textos, por exemplo) deve ser potencialmente significativo, de tal forma
que seja relacionável com a estrutura cognitiva do aluno, (2) é preciso existir por parte do aluno, uma
disposição para aprender os novos conceitos que lhe são ensinados. Se sua intenção for a de memorizar
o conteúdo de maneira mecânica, o material potencialmente significativo não o impedirá de fazê-lo
(Moreira, 1999).

O Diagrama V
Gowin propôs o diagrama V como instrumento de análise de artigos, livros, entre outros.
Inicialmente, a intenção dele foi de “desempacotar” o conhecimento contido no material instrucional do
currículo.
Na visão dele o processo de pesquisa leva à tríade evento-fato-conceito. O formato em V
permite visualizar a ligação entre um evento de pesquisa, o domínio conceitual que a guiou e seus
resultados. O Diagrama V possui ao centro uma “questão foco” que leva ao evento da pesquisa. Tal
evento poderia ser a metodologia descrita em um artigo ou a realização de um experimento qualquer.
Em um dos lados, informações existentes antes do evento de pesquisa são explicitadas, os princípios e as
teorias que o guiam, e os conceitos, além de um paradigma mais amplo usado pelo pesquisador
denominado de Filosofia. No lado direito está o que resultou do evento da pesquisa, seus registros,
dados, as transformações dos dados e as asserções de conhecimento e de valor, em que asserções de
conhecimento é o produto da pesquisa, e a asserção de valor descreve-se sobre a importância do
resultado da pesquisa em questão (Moreira, 1997).
Um dos possíveis usos do diagrama V reside na análise de currículo, sendo este termo usado,
segundo a definição de Gowin, como de asserções de conhecimentos e valor sob análise conceitual e
pedagógica. Outra possível alternativa de utilização dos V se refere ao processo avaliativo. Tal qual o
mapa conceitual, o uso de diagramas V neste processo não tenderá a fazer da avaliação um processo
verificador ou de diagnóstico e sim participará da construção da aprendizagem significativa. Nesta
alternativa, os alunos terão que refletir e procurar relações entre a tríade evento fato conceito para a
produção de seu diagrama V (Moreira, 2006). Outra utilização dos diagramas V se refere às aulas de
laboratórios didáticos, conforme estudo feito por Jamett (1985), no qual são apresentados os diagramas
V de maneira a tentar potencializar os laboratórios didáticos na busca de uma aprendizagem
significativa.
Adaptações do diagrama V para outros fins estão sendo pesquisadas, como no trabalho de
Damásio e colaboradores (2010), onde os autores propõem uma adaptação do V de Gowin para
ambientes não formais de aprendizagem. Araújo e colaboradores (2006), desenvolveram uma adaptação
denominada por eles de AVM. Essa adaptação diz respeito à modalidade de ensino de Ciências por meio
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de computadores, isto é, se preocupam em facilitar a aprendizagem dos alunos com o auxílio de
simulações e animações computacionais.

METODOLOGIA
O processo de adequação do diagrama V para o Ensino Técnico, prevê as seguintes etapas:
1. Estudo bibliográfico sobre Diagrama V e aprendizagem significativa em busca de bases teóricas
para compreensão das potencialidades dessa ferramenta;
2. Elaboração de dois cursos de formação inicial e continuada: um oferecido aos professores da
área técnica, sobre aprendizagem significativa e Diagrama V, e outro, oferecido aos alunos sobre as
aplicações do Diagrama V;
3. Uso do Diagrama V, pelo professor do curso Técnico em Eletromecânica, na mediação das aulas
práticas da disciplina de Hidráulica e Pneumática em experimentos que abordavam conceitos sobre
força, área, pressão e atuadores hidráulicos.
4. Coleta de dados com alunos e professores da turma estudada sobre o uso do Diagrama V. Os
dados foram coletados dos alunos e do professor, respectivamente, por meio de questionário e
entrevista. Os diagramas V produzidos pelos alunos, também, foram usados como fontes de dados
para a pesquisa.
5. Análise dos dados coletados, identificando as principais contribuições, alterações e
possibilidades do uso de Diagrama V no curso técnico de Eletromecânica. Foram analisados os
questionários (alunos), os Diagramas V (alunos) e a entrevista (professor).
6. Reestruturação do Diagrama V usado nas aulas práticas a partir da avaliação dos dados
coletados;
7. Reaplicação do Diagrama V nas aulas práticas do Ensino Técnico com nova coleta de dados e
análise sobre as contribuições da ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos;
8. Redação de artigos para submissão no IV Encontro Nacional e de Aprendizagem Significava.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A análise dos dados a avaliação e interpretação dos Diagramas V preenchido pelos alunos, a
análise das respostas dos questionários preenchido pelos alunos e a entrevista realizada com o
professor da área Técnica. A meta foi identificar se os objetivos de aprendizagem propostos pelo
professor foram atingidos, e quais as dificuldades, e sugestões dos alunos e professor, que apontam
para tornar o Diagrama V mais adequado ao processo de aprendizagem em aulas práticas de laboratório
do Ensino Técnico no ambiente específico do Câmpus Araranguá. Um exemplo de diagrama V, criado
por um aluno do curso Técnico em Eletromecânica é apresentado na Figura 1.
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Figura 1: Diagrama V construído por um aluno do curso Técnico em Eletromecânica na
disciplina de Hidráulica e Pneumática.

As análises dos Diagramas V, mostraram que em alguns deles não fica evidente quais materiais
ou equipamentos foi utilizado durante a prática. Esse ponto, na verdade, deveria aparecer no campo
“Evento”, entretanto, percebeu-se que os alunos não tiveram o cuidado de evidenciar isso. O que se
percebe é que em atividades práticas, que utilizam um número maior de equipamentos, não haverá um
detalhamento daquilo que foi utilizado para realizar a prática, resultando numa deficiência de
informações sobre prática.
Outro ponto importante, foi que não apareceram nos diagramas a equação de Pascal, a qual
poderia estar inserida no campo “Teoria”, que fica no lado conceitual da ferramenta. Além disso, os
aluno não preencheram na tabela criada no campo "Transformações" os resultados das contas. Nesse
caso, a equação de Pascal contribuiria para aliar teórica com a prática, levando dessa forma, à uma
resposta mais concreta da “questão básica”. Por essa razão, e por conta de que alguns alunos não
preencheram esse campo, acredita-se que a palavra “Transformações” possa ser alterada para tornar a
ferramenta mais intuitiva.
Em análise às respostas dos questionários, percebeu-se que grande parte dos alunos
apontaram não encontrar dificuldades no processo de preenchimento do diagrama V. Somente alguns
responderam que tiveram alguma dificuldade, explicando que foram ocasionadas por ainda ser uma
ferramenta nova. Além disso, apontam que a ferramenta é prática e dinâmica de preencher, sendo que
as contribuições dela também dependerão do conhecimento de cado um, e da forma (consciência)
como a ferramenta for preenchida. Em suma, consideram que a ferramenta já é acessível e que poderia
ser aplicada mais vezes para aprofundar a compreensão dela.
As principais dificuldades, coletadas através dos questionários, foram relacionadas abaixo:
1.
Dificuldade na interpretação das palavras dos “campos” no lado Conceitual e
Metodológica. Alguns alunos consideram que elas não têm relação direta com o que se quer;
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2.
Dificuldade em preencher a asserção de conhecimento e asserção de valor, e identificar
a diferença entre eles;
3.
Consideram que a “Filosofia” poderia ser alterada por outra palavra para facilitar a
compreensão.
A partir da entrevista com o Professor da área técnica destacou-se algumas dificuldades que
ele percebeu em relação aos alunos:
1.
Dificuldades em compreender o campo Filosofia (lado conceitual) e Asserção de valor
(lado metodológico) para aula prática. O professor defende que estes conceitos são complicados e que
poderiam ser alterados para facilitar o preenchimento do Diagrama V;
2.
“Transformações”: O professor citou que a palavra “transformações” não ficou
adequada, poderia ser utilizada outra palavra que fornecesse uma ideia melhor do que se quer neste
campo, como talvez a palavra “resultados”. Concluiu que alguns alunos não criaram a tabela, pois
poderiam ter compreendido de forma diferente o significado do campo “transformações”;
3.
Percebeu que é uma característica de muitos alunos a dificuldade em resumir o texto no
Diagrama V;
4.
Um dos alunos teve dificuldade em colocar todas as informações no Diagrama V, por
falta de espaço na ferramenta, o que indica que a ferramenta precisa ser melhorada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou conclusões)
Apesar da quantidade de dados ser limitada, 10 alunos e 1 professor da área técnica, os dados
estão sendo avaliados e contribuirão para o processo de adaptação do diagrama V para aulas práticas de
Ensino Técnico. As primeiras análises já apontam algumas necessidades de alteração da ferramenta.
Porém, sente-se, a partir dos relatos de professores e alunos que a ferramenta apresenta grandes
potencialidades de utilização no Ensino Técnico, caso seja melhorada e utilizada sistematicamente nas
aulas práticas.
As próximas etapas do projeto são a análise dos novos dados e a criação de uma proposta de
adaptação do Diagrama V para aplicação no Ensino Técnico. Após essas etapas, os pesquisadores
pretendem divulgar a ferramenta à professores da área técnica interessados em compreender a
aplicação do Diagrama V. Feita a discussão das possibilidade de uso da ferramenta com esses
professores, pretende-se verificar aqueles que se dispõem em aplicar o Diagrama V em aula, de forma
continuada, durante o primeiro semestre de 2012.
Considera-se quer a disposição em aprender dos alunos é um fator limitador da aprendizagem
significativa, porém, a adaptação/aplicação do Diagrama V, mostrará se esse processo, em conjunto com
a formação dos educadores, influenciará na aprendizagem dos estudantes do curso Técnico em
Eletromecânica, mostrando em que medida, a ferramenta, propostos pelos pesquisadores, pode
contribuir na mediação das aulas práticas do Ensino Técnico.
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RESUMO
Diagrama V e o mapa conceitual são ferramentas que unidas com materiais altamente significativos é a
pré-disposição do aluno a aprender proporcionam o aprendizado de forma rápida e eficaz. O mapa
conceitual é uma ferramenta que correlaciona diferentes conceitos para o aprendizado de um novo
conhecimento. O digrama V expõe claramente o processo de produção do conhecimento, e mostra
explicitamente qual o grau do aprendizado adquirido. Neste trabalho, exemplifica-se o uso dessas
ferramentas para estudar o desgaste presente em máquinas de limpeza e pré-limpeza de grãos de arroz.
O artigo faz uma revisão sobre desgaste demonstrando este estudo através de mapas conceituais e
diagramas V, na sequência, demonstra mapas conceituais elaborados para explicar mecanismos e
ensaios de desgaste em dois métodos: roda de borracha e pino disco. Ao final, percebeu-se que a
utilização dessa ferramenta didática proporcionou uma facilidade para a apropriação de aprendizagem
significativa ao aluno de iniciação científica e tecnológica. Assim, considera-se o uso de mapas
conceituais e diagramas V como positivos para auxiliar a efetivação de uma aprendizagem rápida e
eficaz.
Palavras-chave:Diagrama V, Mapa conceitual, Aprendizagem Significativa, Desgaste, Iniciação científica
e tecnológica.

ABSTRACT
Diagram V and the map are conceptual tools that provide learning quickly and effectively. The
conceptual map is a tool that correlates different concepts for learning new knowledge. The V diagram
sets out clearly the process of knowledge production, and explicitly show the degree of acquired skills.
This work illustrates the use of these tools to study the wear present in machines for cleaning and precleaning of rice grains. The article is a review of this study showing wear through concept maps and V
diagrams in sequence demonstrates conceptual maps developed to explain mechanisms and wear tests
on two methods: rubber wheel and pin disc. At the end, it was noted that the use of this teaching tool
provided students with significant learning and technology undergraduates. Thus, we consider the use
of concept maps and V diagrams as positive for the realization of a fast learning and effective.
Keywords: Diagram V, conceptual map, Meaningful Learning, Wear, Initiation science and technology.

INTRODUÇÃO
A participação de alunos do ensino técnico, tecnológico e de licenciaturas em pesquisas nas
instituições federais de ensino tem sido um desafio. Deste modo notou-se a necessidade de adaptação
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de uma metodologia de aprendizagem para estes estudantes. A aprendizagem significativa preza pelo
ensinamento através do uso do conhecimento prévio do aluno. Aquele conhecimento que a pessoa já
possui sendo utilizado como base para o novo conhecimento. Uma ferramenta muito importante para
promover a aprendizagem significativa é a utilização de mapas conceituais, pois nele se utiliza conceitos
chaves já dominados pelo estudante para explicar um conceito novo (TAVARES, 2007). Outra ferramenta
é o Diagrama V, um instrumento que pode ser utilizado como análise no processo de produção de
conhecimento e para desencadear e expor conhecimentos adquiridos através da aprendizagem
significativa.
Como o desgaste em peças e equipamentos representa, nas indústrias, um dos principais fatores
de atraso de mercadorias, depreciação de capital e uma importante fonte de despesas com
manutenção. O desgaste influencia nos custos de produção devido às necessidades de reposição ou
recuperação das peças desgastadas e também nos custos indiretos, pelas limitações na produção devido
à perda de eficiência dos equipamentos deteriorados, levando a interrupções muitas vezes imprevistas
nas linhas de produção (GREGOLIN, 1990). Desenvolvem-se projetos com o objetivo de estudar uma
forma de diminuir estes inconvenientes. Entretanto, este tipo de estudo é um tanto quanto complexo,
pois é necessário o domínio de conteúdos relacionados com a física, a química e a engenharia. Isto
porque o desgaste de uma peça é influenciado por fatores como temperatura, pressão, tensão,
umidade, entre outros, relacionados com a física e química, e/ou com a engenharia, como equipamento
mal regulado, material utilizado pra fabricação da mesma não ser de boa qualidade, manutenção
incorreta ou mesmo a falta de manutenção da máquina. Quando um aluno ingressa em grupo de
pesquisa que estuda os fenômenos envolvidos em desgaste de materiais, existe a necessidade de uma
rápida e profunda apropriação destes conteúdos pelos novos alunos-pesquisadores.
Por isso, com o objetivo de promover e incentivar o uso da aprendizagem significativa utilizou-se
o diagrama V e mapa conceitual para explicar nossa pesquisa que tem como questão foco: Qual o
processo de desgaste que ocorre na máquina de limpeza e pré- limpeza de arroz?

MARCO TEÓRICO
Apoiamo-nos fortemente na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, que
menciona que o ser humano organiza o seu conhecimento através de uma hierarquização dos
conceitos.É preciso entender que a aprendizagem é significativa quando novos conhecimentos
(conceitos, idéias, proposições, modelos, fórmulas) passam a significar algo para o aprendiz, quando ele
ou ela é capaz de explicar situações com suas próprias palavras, quando é capaz de resolver problemas
novos, enfim, quando compreende. Essa aprendizagem se caracteriza pela interação entre os novos
conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já existentes na estrutura cognitiva do sujeito que
aprende, os quais constituem, segundo Ausubel e Novak (1980), o mais importante fator para a
transformação dos significados lógicos, potencialmente significativos, dos materiais de aprendizagem
em significados psicológicos. (MOREIRA 2003)

MAPA CONCEITUAL
De uma maneira vasta, mapas conceituais são diagramas hierárquicos que procuram refletir a
organização conceitual de um corpo de conhecimento ou de parte dele. Ou seja, sua existência provém
da estrutura conceitual de um conhecimento(MOREIRA 2006). Mapa conceitual é uma boa ferramenta
para a obtenção da aprendizagem significativa. Um conceito central ou conceito chave leva a obtenção
de outros conceitos para explicar o mesmo. Sendo assim o individuo pode ligar conceitos pré-existentes
em sua estrutura cognitiva com conceitos adquiridos no momento, aprendendo assim de maneira
significativa. Estes conceitos precisam de uma ordem hierárquica bem definida. O mapa conceitual é
então uma estrutura esquematizada para representar um conjunto de conceitos imersos numa rede de
proposições. Este é considerado como um estruturador do conhecimento, na medida em que permite
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mostrar como o mesmo está organizado sobre determinado assunto na estrutura cognitiva de seu
autor. Deste modo promove visualização e análise da profundidade ou nível de conhecimento dele
mesmo. Porém mapas conceituais não são auto-explicativos, sendo sempre necessário que sejam
explicados por quem os faz. Uma forma de diminuir a necessidade de explicações é registrar sobre as
linhas que conectam os conceitos uma ou até duas palavras chaves que especifiquem a relação
simbolizada por elas.
Quando um aluno utiliza o mapa conceitual durante o seu processo de aprendizagem de
determinado assunto, vai ficando claro para ele suas dificuldades de entendimento desse tema. Ao
perceber com clareza e especificidade essas lacunas, ele poderá voltar a procurar subsídios para tirar
suas dúvidas por meio de livro ou até mesmo por meio de uma nova explicação do professor para a
construção de seu mapa. O aluno que desenvolver essa habilidade de construir um mapa conceitual
para cada assunto estudado poderá perceber qual sua verdadeira dificuldade sobre cada um deles, se
tornando capaz de encontrar por si só o caminho necessário no seu processo de aprendizagem. Pois
quando se tem clareza sobre as suas perguntas ou dúvidas, é mais fácil procurar ajuda de pessoas mais
experientes. Sendo assim, ele funciona como um organizador, pois a escola tem como função dotar o
ser humano de uma capacidade de assimilar a informação e transformá-la em conhecimento. A
utilização de mapas conceituais propicia o aprender a aprender. Quando a estrutura de uma disciplina é
compreendida pode servir de base para que muitas outras coisas se relacionem significativamente com
ela. Na avaliação da aprendizagem o mesmo desempenha um papel muito importante, pois através dele
o professor pode observar a organização conceitual, quantidade e qualidade dos conceitos utilizados e
relações hierárquicas entre conceitos de cada aluno, analisando assim seus níveis de aprendizagem. E
por fim, o professor pode utilizar o mapa de cada aluno como tema para gerar uma discussão em sala de
aula, onde cada um pode dizer o que acha que esta faltando, ou o que não tem relação com o conceito
principal e explicando por que. Fazendo assim com que os próprios alunos construam junto um novo
mapa muito mais completo e elaborado.

CONSTRUÇÃO DE UM MAPA CONCEITUAL
Não existem normas ou modelos específicos para construir um mapa conceitual. O importante é
que ele mostre as relações e as hierarquias entre os conceitos. Ou seja, a explicação do porque ligar um
conceito a outro. Estas relações podem ser, por exemplo, de inclusão, de significação, de similaridade. O
modelo mais comum utilizado para mapeamento conceitual é o hierárquico que separa os conceitos
mais importantes ou mais específicos no topo, seguindo com os conceitos com um grau intermediário
de importância e por último na base permanecem os mais específicos ou menos inclusivos, vide figura 1.
Esta classificação é comparada de forma análoga a imagem de uma pirâmide. O modelo supracitado
acima é apenas um de muitos outros como, por exemplo: Mapa conceitual do tipo teia de aranha,
fluxograma e entrada e saída. E o mais importante é que não existem mapas cem por cento certos ou
errados, pois o objetivo do mesmo é mostrar como estruturamos o nosso conhecimento.
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Figura 1- Estruturas presentes num mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira.

DIAGRAMA V
O diagrama V é uma ferramenta muito importante para auxiliar na obtenção de aprendizagem
significativa, pois o leitor percebe através dele, que o conhecimento foi produzido e construído pelo
homem em diferentes etapas, que são divididas em pensar, fazer e buscar respostas. Respostas estas
que serão atribuídas a conceitos já existentes na mente de cada um servindo assim de complemento
para que novos conceitos adquiram significado por interação com conhecimentos prévios. Sendo desta
forma mais fácil de ser compreendida, pois não precisará utilizar a maneira mecânica de aprendizagem
que é aquela onde as novas informações têm pouco ou nenhuma interação com as já existentes na
estrutura cognitiva do aluno. Pode-se utilizar a aprendizagem mecânica quando se está introduzindo um
novo campo conceitual, acerca do qual os alunos ainda não dispõem de concepções prévias sólidas.
Nesse caso, pode se abrir mão da aprendizagem significativa para a aquisição destes primeiros
conceitos, e ensiná-los de maneira mecânica. Uma vez a estrutura cognitiva do aluno esteja preparada
com estes conceitos adquiridos mecanicamente, deve-se privilegiar a aprendizagem significativa. Pois
esta não é apenas decorar e sim entender o que está sendo aprendido.

CONSTRUÇÃO DE UM DIAGRAMA V
O diagrama V é dividido em dois lados, sendo que o lado esquerdo se refere ao domínio teórico
conceitual da questão foco analisada, vide figura 2. Referindo-se ao lado onde será apontado o conceito
prévio da questão analisada e o uso do pensamento. O lado direito corresponde ao domínio
metodológico na produção de conhecimento. Neste se obtêm as asserções de conhecimento, ou seja, o
conhecimento produzido para responder a questão foco. Resposta esta que vai ser acrescentada como
novas informações de um conceito pré-existente. Na base está o evento que pode ser classificado como
metodologia e objetos que serão estudados para obtenção de conteúdo a fim de responder a questão
foco. Ou seja, é o que foi produzido passo a passo. A questão foco está no centro do vê, pois, pertence
tanto ao lado teórico como ao lado metodológico. Sendo a responsável sobre a informação do ponto
central de uma pesquisa ou um estudo, ela que diz o que realmente tem que ser estudado. Ou seja,
organiza e dirige o pensamento. É um dos componentes mais importantes do vê, e por isso deve ser
bem estruturada e formulada, pois a produção de conhecimento é diretamente relacionada à resposta
para a questão foco.

Figura 2 - Diagrama V (PACHECO, 2009)
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DESGASTE
Desgaste é a perda progressiva de matéria da superfície de um corpo sólido, devido ao contato e
movimento relativo com outro corpo sólido, líquido ou gasoso. Este é causado pela desintegração da
interação entre componentes da máquina, pela fricção, que é a resistência ao movimento, e cresce com
a interação dos sólidos e a área real de contato. Isso traz como resultado uma tensão do material nas
vizinhanças da superfície, levando o mesmo a perda de eficiência, aumento de vibração,
desalinhamento podendo ainda ocasionar trincas e fraturas. Além disso, os fragmentos formados pelas
mesmas normalmente podem danificar os equipamentos. O desgaste pode ocorrer na forma de perda
de material ou dano superficial. Existe um grande número de termos usados para descrever os tipos de
desgaste que acaba dificultando a discussão de seus problemas. Vários autores nomeiam diversos tipos
de desgaste em virtude dos mecanismos de desgaste localizados, como por exemplo, desgastes por
abrasão, adesão, corrosão, fadiga superficial, impacto, erosão, cavitação e atrito. A norma DIN 50320
classifica os mecanismos de desgaste em quatro principais: adesão, reação triboquímica, fadiga
superficial e abrasão (RIBEIRO, 2004).

Figura 3- Mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira, sobre o que é desgaste.
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DESGASTE ADESIVO

Figura 4: Mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira sobre desgaste adesivo.

DESGASTE CORROSIVO

Figura 5: Mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira sobre desgaste corrosivo.
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DESGASTE POR FADIGA DE SUPERFÍCIE

Figura 6: Mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira sobre desgaste por fadiga de superfície.

DESGASTE ABRASIVO

Figura 7: Mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira sobre desgaste abrasivo.

ENSAIOS UTILIZADOS PARA MEDIR DESGASTE
Devido ao grande incomodo que o desgaste ocasiona, foram elaborados mecanismos para medir
o desgaste de determinados materiais. Foram estudados, dentre os vários mecanismos existentes, dois
tipos roda de borracha e pino disco.
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TESTE DE ABRASÃO PINO DISCO

Figura 8: Mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira sobre pino disco.

TESTE DE ABRASÃO RODA DE BORRACHA

Figura 9: Mapa conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira sobre roda de borracha.
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PROJETO DE PESQUISA: QUAL O PROCESSO DE DESGASTE QUE OCORRE NAS MÁQUINAS DE LIMPEZA E
PRÉ-LIMPEZA DE GRÃOS

Figura 10 – Mapa Conceitual elaborado por Jennie Elias Vieira para explicação de qual o processo de
desgaste que ocorre nas máquinas de limpeza e pré-limpeza de grãos.
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Figura 11 - Diagrama V elaborado por Jennie Elias Vieira.

CONCLUSÃO
O mapa conceitual e diagrama v facilitam a percepção e a compreensão de diversos
mecanismos, entre eles os de desgaste. Isso ocorre porque o mesmo enfatiza as características
relevantes do processo, de forma hierárquica e com vínculos. Segundo Tavares (2007, p. 85), “quando
um especialista constrói um mapa ele expressa a sua visão madura e profunda sobre um tema. Por
outro lado, quando um aprendiz constrói o seu mapa conceitual ele desenvolve e exercita a sua
capacidade de perceber as generalidades e peculiaridades do tema escolhido”. Nesse sentido, o mapa
conceitual facilita a compreensão do fenômeno envolvido e facilita o processo de ensino-aprendizagem.
O diagrama V mostra ao aluno que o estudo foi feito por etapas que vão desde o saber primário até a
obtenção do saber metodológico sendo este produzido pelo homem em busca da resposta para
apergunta existente. No caso desse trabalho, a utilização de mapas conceituais e diagramas v para a
compreensão dos ensaios de desgastes foi positivo. Pode-se afirmar que se atingiu um dos objetivos,
que era promover uma aprendizagem significativa. Verificou-se que a transmissão de conhecimentos
com o auxílio dessa ferramenta didática torna-se muito mais rápida e eficaz, acelerando a incorporação
dos alunos no grupo e nos trabalhos de pesquisa.
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PAINEL 47: O PENSAMENTO DE DAVID AUSUBEL SOBRE TEORIAS NEOBEHAVIORISTAS E
COGNITIVISTAS: CRÍTICAS E ELUCIDAÇÕES
FELIPA P. R. DE ASSIS SILVEIRA
Centro Universitário Metropolitano de São Paulo – UNIMESP/ Programa Internacional de Doutorado da Universidade de
Burgos – Espanha/ felipa.silveira@gmail.com

RESUMO
Neste artigo se apresenta um estudo descritivo, cujo propósito é o de contribuir para divulgar os
argumentos utilizados por Ausubel para refutar o pensamento neobehaviorista, e a defender a posição
cognitivista como o melhor caminho para compreender os fenômenos inerentes à aprendizagem. O
estudo partiu da releitura das próprias palavras de Ausubel, contidas na primeira parte de sua obra
“Readings in the Psychology of Cognition”, editada em 1965. No desenvolvimento do artigo, são
apresentadas as críticas e elucidações de Ausubel, ao introduzir o tema: “Theories of cognitive
organization and functioning”. Na publicação desta obra, Ausubel procura evidenciar as diferenças entre
as duas posições teóricas, no sentido de explicar ou convencer sobre os elementos psicológicos dos
processos cognitivos favorecedores da aprendizagem significativa. Subjacente aos seus escritos está o
desafio enfrentado por Ausubel ao discutir as ideias neobehavioristas e cognitivistas e, ao mesmo
tempo, argumentar em defesa de suas próprias ideias. O presente artigo está aberto a novas
significações e interpretações, que resultem em contribuições pertinentes para a investigação sobre o
ensino-aprendizagem e práticas pedagógicas fundamentadas na Teoria da Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Neobehaviorismo, Cognitivismo, Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT
This paper aims to present a descriptive study that may contribute to spread the arguments used by
David Ausubel to refute neo behaviorist thought, and defend the cognitivist position as the best way to
understand the phenomena involved in learning. The study was based on reinterpretation of Ausubel's
own words, contained in the first part of his book “Readings in the Psychology of Cognition”, published
in 1965. In developing the article raises the criticism and elucidation of Ausubel, introducing the theme:
“Theories of cognitive organization and functioning”. In publishing this work, Ausubel seeks to highlight
the differences between the two theoretical positions in order to explain or convince about the
psychological elements of the cognitive processes that favor meaningful learning. Underlying the
writings is the challenge faced by Ausubel discussing the neo behaviorists and cognitivists ideas and at
the same time, be necessary to argue in defense of their own ideas. This paper is open to new meanings
and interpretations that result in appropriate contributions to research on teaching and learning and
teaching practices based on the Theory of Meaningful Learning.
Keywords: Neo Behaviorism, Cognitivism, Meaningful Learning.

INTRODUÇÃO
A Teoria da Assimilação Cognitiva, na época em que foi editada, não alcançou o nível de
credibilidade esperado por aqueles que a defendiam. De acordo com Mintzes e Wandersee (2000), a
teoria não ganhou prestígio na prática pedagógica, muito em função da demora em sua publicação.
Supostamente, este fato contribuiu para que a mesma não participasse das reformas curriculares na
década de 60, pois, quando foi publicada, vários projetos educativos já estavam consolidados. Além
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disso, a educação básica identificava-se, em grande parte, com as ideias de Piaget, diminuindo assim os
espaços por onde as ideias defendidas por Ausubel pudessem adentrar.
Em 1968, cinco anos após a primeira divulgação de sua teoria, Ausubel se viu diante da
necessidade de explicar com mais clareza as ideias que defendia, tendo em vista a complexidade que
sua teoria apresentava perante aos investigadores e elaboradores de currículos (Novak 2000). A falta de
compreensão dos mesmos desestimulava a adesão à teoria. Em atenção ao problema, Ausubel publicou,
nesta época, a obra “Educational Psychology: a cognitive view”. Em sua apresentação, segundo Mintzes
e Wandersee (2000), Ausubel registrou indicações básicas para a compreensão da sua teoria, afirmando:
“O fator mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. Averiguem o que ele
sabe e ensinem em conformidade”.
Mesmo após oferecer uma indicação tão precisa e simples, compreensível por qualquer
educador e investigador, a adoção da teoria de Ausubel, tanto na prática pedagógica como na
investigação, não foi assim tão simples como o que se pode depreender a partir de seu princípio básico
(Moreira, 2003, 2006). Isso exigiu, do mesmo, fazer uma série de criticas sobre a posição do
neobehaviorismo e elucidações sobre o cognitivismo da qual fazia parte e defendia (Ausubel, 1965). Os
argumentos quanto a essas posições foram registrados na obra “Readings in the Psychology of
Cognition”, editada por ele e Richard C. Anderson em 1965, dois anos após a divulgação da Teoria da
Assimilação Cognitiva. Esta obra possivelmente veio a contribuir para desvendar um pouco mais a
complexidade da exposição de suas ideias (Anderson e Ausubel, 1965).
Ausubel alerta, em sua obra, sobre a necessidade de examinar contrastes de opiniões sobre
capacidades cognitivas e, sobre as teorias neobehavioristas a respeito da natureza dos processos
cognitivos, com vistas a entender a categoria teórica da psicologia cognitiva em que se fundamenta a
Teoria da Assimilação Cognitiva. Mesmo assim, a mesma não é referenciada nos livros de grande
circulação daqueles que estudam, enriquecem e divulgam a sua teoria. Autores reconhecidos por seus
trabalhos nesta área tiveram suas publicações analisadas quanto à presença ou não desse referencial na
forma em que o mesmo está constituído.
Por tal razão, este artigo não tem como pretensão discutir a Teoria da Assimilação Cognitiva ou
de Aprendizagem Significativa como ficou conhecida, haja visto que esse trabalho é muito bem feito por
vários autores (por exemplo, Moreira e Masini (1982); Novak, (2000) e Moreira, (2006)). Neste caso, o
artigo tem como objetivo, apresentar mais um referencial que possa contribuir para desvendar, um
pouco mais, o pensamento de Ausubel, quanto às inquietudes, que o levou a refutar o pensamento
behaviorista e neobehaviorista a partir de suas próprias palavras contidas na primeira parte de sua obra
“Readings in the Psychology of Cognition” (1965). Deste modo, apresentamos as críticas e elucidações
de Ausubel, ao introduzir o tema: “Theories of cognitive organization and functioning”. O presente
artigo está submisso a resignificações e interpretações que resultem em contribuições pertinentes à
investigação sobre o ensino-aprendizagem e práticas pedagógicas, fundamentados na Teoria da
Aprendizagem Significativa.

O NEOBERAVIORISMO E O COGNITIVISMO NA PERSPECTIVA DE AUSUBEL
Segundo Ausubel (1965), qualquer tentativa de entender a categoria teórica sobre a psicologia
da cognição deve, necessariamente, começar com uma análise das opiniões divergentes dos teóricos
cognitivos e neobehavioristas sobre a natureza dos processos cognitivos e os fenômenos envolvidos.
Para o autor, as diferenças entre essas duas orientações teóricas são tão fundamentais quanto elas
podem possivelmente ser, não podendo ser explicadas pelo fato de dizer que cada grupo de teorias é
essencialmente interessado em elucidar basicamente diferentes tipos de fenômenos psicológicos.
Salienta, também, que ao logo dos anos os neobehavioristas têm dedicado o máximo da atenção a
problemas como, por exemplo: condicionamento clássico e operante, aprendizagem de hábito verbal,
aprendizagem instrumental e diferença de aprendizagem, considerando que as psicologias cognitivas
são tradicionalmente preocupadas com problemas como: pensamento, formação de conceito e
aquisição de conhecimento (Ausubel, 1965).
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Ausubel coloca que, tal como a posição behaviorista, da qual foi derivada, a visão
neobehaviorista realça as respostas publicamente observáveis e seus investigadores ambientais os
reforçam conforme os objetos apropriados para investigações na psicologia. Afirma que para os
neobehavioristas:
“A consciência é considerada como um conceito “mentalista” que é igualmente
de alta resistência à investigação científica e não muito pertinente às propostas
reais da psicologia como uma ciência; é considerado um epifenômeno que não
é importante nem no seu direito próprio, nem com um determinante de
comportamento. Além disso, dizem os neobehavioristas, isso não pode ser
confiável (objetivamente) observado e é tão extremamente idiossincrático
como tornar praticamente impossível os tipos de categorizações necessárias
para fazer generalizações científicas” (Ausubel, 1965, p. 3-4).
Expoentes do ponto de vista cognitivo, por outro lado, conforme Ausubel, tomam precisamente
uma direção oposta à posição neobehaviorista. Usando a percepção como um modelo, considera a
experiência diferenciada e claramente articulada conscientemente (por exemplo, o saber, o significado e
a compreensão) como fornecimento de dados mais significativos por uma ciência da psicologia. Em vez
de focar mecanicamente nas conexões do estimulo da resposta e em seus mediadores orgânicos, eles
tentam descobrir princípios psicológicos da organização e do funcionamento governamental destes
estados diferenciados da consciência e dos processos cognitivos subjacentes (por exemplo,
aprendizagem significativa, abstração, generalizações) de onde se originam (Ausubel, 1965).
Ausubel revela que, do ponto de vista dos teóricos cognitivos, a tentativa de ignorar estados
conscientes ou reduzir a cognição aos processos de mediação reflexiva do comportamento implícito não
somente remove do campo da psicologia o que é de mais digno de ser estudado, mas também, de
maneira perigosa, simplifica altamente o complexo de fenômenos psicológicos.
“Os processos de mediação são vistos como tortuosos, inacreditáveis, e justas
construções são necessários pela recusa dos neobehavioristas teimosos em
reconhecer a centralidade da consciência nos processos cognitivos, e pelas suas
tentativas de resumir a cognição a um conjunto de correlações de estímulos
subentendidos de respostas que são aplicáveis, apenas, para os tipos mais
simples de comportamentos” (Ausubel, 1965 p.4).
Embora os teóricos da cognição reconhecerem que sérias dificuldades pertencem ao estudo
objetivo dos estados de consciência, os mesmos sentem que esta aproximação não apresenta
obstáculos insuperáveis e, se sucedida, pode render uma colheita muito rica de conhecimento científico
no campo da cognição. Eles ressaltam, além disso, que muitos neobehavioristas dependem de relatos
verbais dos estados da consciência (como amplamente utilizados no referencial semântico de Osgood)
no estudo dos fenômenos cognitivos, apesar de se referirem a essas informações “como respostas
instrumentais” (Ausubel, 1965 p.4).
Ausubel reforça ainda que, historicamente, o ponto de vista cognitivo é mais estreitamente
identificado com a posição teórica da psicologia da Gestalt, na medida em que é não mecanicista e
focada na organização e na experiência consciente, diferenciada como está envolvido na percepção e no
pensamento. Entretanto, segundo o autor, todas as teorias cognitivas não necessariamente confirmam
as doutrinas da Gestalt do nativismo perceptual, isomorfismo fisiológico, a natureza perspicaz de toda a
resolução de problemas, e a dinâmica perceptual subjacente ao traço da teoria do esquecimento
(Ausubel, 1965).
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A CRÍTICA A POSIÇÃO NEOBEHAVIORISTA
Os defensores da posição neobehaviorista, conforme Ausubel, tiveram pouca dificuldade para
explicar fenômenos como o condicionamento clássico e instrumental ou a aprendizagem do hábito
verbal, mas, inicialmente, experimentaram uma notável dificuldade com os fenômenos e processos
cognitivos, particularmente aqueles envolvendo símbolos. Esclarece que:
“Inicialmente, os únicos princípios que eles poderiam oferecer para explicar
como as respostas poderiam ser evocadas, por estímulos que não foram
originalmente associados a eles por meio da contiguidade e do reforço, foram
os conceitos de generalização de estímulos e respostas” (Ausubel 1965, p. 6).
Entretanto, conforme Ausubel, este tipo de mecanismo de transferência, obviamente, depende
da similaridade física dentro do conjunto de estímulos ou respostas em questão e, portanto, não
poderia ser aplicada a problemas como representação simbólica (isto é, a equivalência de significados
entre signos e significantes), a inclusão de exemplares fisicamente diferentes dentro da mesma
categoria conceitual, e a resolução de problemas envolvendo a transferência de um dado principio de
uma situação fisicamente desigual a um adicional (Ausubel, 1965).
Os neobehavioristas, na visão de Ausubel, tentaram resolver problemas de representação
simbólica, equivalência conceitual e de transferência, propondo um processo de mediação hipotética
que poderia tornar fisicamente diferente situações equivalentes, em virtude de constituir a resposta
mais comum organísmica evocada por cada situação. Este processo de mediação, de acordo com o
autor, foi considerado como uma forma de comportamento implícito (estimulo interno produzindo
resposta), relacionado ao objetivo da resposta antecipatória fracional e ao ato de estimulo puro. Explica,
ainda, que:
“Uma questão importante relacionada aos atributos essenciais psicológicos é
relacionada à natureza e pode, portanto, ser conceituada adequadamente aos
termos de respostas implícitas afetivas, ou se são basicamente relacionadas à
natureza e deve necessariamente ser reflexo do conteúdo cognitivo
diferenciado. Uma questão relacionada tem a ver com a aplicabilidade do
paradigma de condicionamento ao processo pelos quais os significados são
adquiridos, ou seja, se o processo de aquisição é puramente automático ou
envolve algum conhecimento implícito e várias operações ativas cognitivas” (
Ausubel, 1996 p.6).
Ausubel alerta que os neobehavioristas propõem que o conhecimento seja conceituado como
uma organização de hábitos mediados por respostas implícitas designativas. Essas respostas são
presumidamente organizadas dentro do indivíduo na hierarquia particular que refletem sua associação
(ocorrência imediata) em suas experiências passadas. Para Ausubel, as propostas neobehavioristas,
levam o argumento um pouco mais diante, por propor vários mecanismos comportamentais do qual o
conhecimento é produzido no pensamento e na resolução de problemas, por meio de sequências de
respostas simbólicas ou linhas de pensamento. Dessa forma elucida que:
“(...) consideram extremamente importantes para pensar os fatores que
determinam a sequência de respostas simbólicas uma vez que eles são
iniciados, sugerindo mecanismos como “hábito hierárquico familiar”,
“convergência”, “divergência”, “padronização” e “transformação simbólica”.
Parcialmente em consonância com esta formulação está a proposta de Piaget
de que operações lógicas, pelo menos em termos da sua ontogênese (historia
do desenvolvimento), representa internalizações das ações através das quais
uma situação externa é transformada em outra” (Berlyne, 1957 apud Ausubel,
1965, p.6).
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Em contra partida, Ausubel ressalta que os teóricos da cognição consideram esta interpretação
do pensamento muito mecânica e reflexiva. Eles alegam que o problema do pensamento não é
essencialmente uma questão de contabilidade para o sequenciamento automático de ligações entre as
respostas simbólicas quando um indivíduo é confrontado com uma situação-problema, mas sim, um
problema de explicação de como as unidades existentes em sua estrutura cognitiva são
conscientemente reorganizadas e, recombinadas como experiências conscientes complexamente
articuladas, para atender às demandas ideacionais de uma nova correlação.
Ausubel (1965) complementa que os neobehavioristas estão geralmente menos interessados do
que os seus antecessores em especificar os determinantes neurofisiolígicos ou as correlações dos
fenômenos cognitivos. Eles geralmente estão satisfeitos com a indicação de que um processo de
comportamento basicamente organicista realça o significado, e eles tendem a ser bastante indefinidos
sobre como definir este processo de termos neurofisiológicos. Quanto aos processos neurofisiológicos,
os neobehavioristas, garantem, acompanham e tornam alguns casos cognitivos possíveis, mas isso
ocorre em um nível de substrato que não tem valor explicativo para esses casos. Ao mesmo tempo, de
acordo com um teórico cognitivo, embora neurofisiológico:
“correlaciona-se indiscutivelmente que existe para a matéria-prima (perceptos
e imagens) de operações cognitivas, a combinação e interação entre imagens e
percepções envolvidas na resolução de problemas, formação de conceitos e
pensamento, provavelmente não têm correspondes concomitantes neurais.
Eles essencialmente possuem fenômenos essencialmente extraneurais,
dependente apenas da integridade do substrato suficiente do cérebro para
produzir a percepção, a memória e a possível inter-relação das suas produções”
(Ausubel, 1963, p. 67-68, apud Ausubel, 1965, p.8).

O DISCURSO DEFENSIVO Á POSIÇÃO COGNITIVISTA
Em defesa da posição cognitivista, Ausubel (1965) alega que a posição cognitiva com respeito à
psicologia da cognição tem uma ideia incontestável e, pelos padrões behavioristas, um sabor
“mentalista” (p.8). O significado (sentido), não é uma resposta implícita, mas uma experiência
consciente claramente articulada e precisamente consciente que emerge quando sinais potencialmente
significativos, símbolos, conceitos ou proposições estão relacionados e, incorporadas dentro de uma
dada estrutura cognitiva individual em uma base não arbitrária e substantiva. A aquisição de novos
significados é, considerada co-extensiva com a aprendizagem significativa, um processo
qualitativamente diferente da rota de aprendizagem nos termos não arbitrários e substantivos
relacionado ao que é para ser conhecido como ideais existentes na estrutura cognitiva.
Ausubel explica, ainda, que o sistema humano, como um mecanismo de processamento de
dados e armazenamento, é considerado de tal modo que novas ideias e informações podem ser
aprendidas e mantidas de forma significativa apenas na medida em que forem devidamente relevantes
e geralmente incluídas aos conceitos ou às propostas já disponíveis para desempenhar uma função de
classificação ou de fornecer amparo ideacional (Ausubel, 1961,1963 apud Ausubel, 1965). Por
conseguinte:
“O ato de inclusão, portanto, refere-se à aquisição de novos significados
(aumento de conhecimento); para o período de retenção prolongada de
materiais significativamente aprendidos; para a própria organização
psicológica do conhecimento como uma estrutura hierárquica em que os
conceitos mais incluídos ocupam uma posição no ápice da estrutura e
subordinam progressivamente de uma maneira mais alta os subconceitos
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diferenciados e os dados reais; e para eventual ocorrência de esquecimento”
(p. 8).
Esse processo mais recente de esquecimento é conceituado como fase de subjunção
“obliterante” na qual a característica de importação e a substância de uma ideia subordinada são
gradualmente assimiladas pelo significado geral da sua submissão mais estável e inclusiva (Ausubel,
1963, apud 1965). Dessa maneira, o esquecimento é interpretado como uma perda progressiva da
dissociabilidade de novas ideias a partir da matriz ideacional na qual estão inseridos e em relação ao
surgimento do seu significado.
Uma clara distinção é feita por Ausubel em 1961, entre o mecanismo significativo e receptível,
dimensões reveladoras da aprendizagem. Adverso à posição da educação progressiva tradicional,
descoberta autônoma, como parte de uma introdução á solução de problemas relata que: para a
aprendizagem do assunto, não é considerado um pré-requisito para a aquisição de um sentido
(compreensão), enquanto o aluno emprega um conjunto significativo de aprendizagem e estudos de
material potencialmente significativo.
“No entanto, simplesmente porque no receptível (expositivo) aprende-se o
conteúdo apresentado ao invés de descobri-lo, assim, não podemos assumir
que é um fenômeno puramente passivo. É ainda necessário que o estudante se
relacione com o novo material para apreender de forma semelhante, ideais
estabelecidos na sua própria estrutura cognitiva; aos conceitos e propostas
recentes. Traduzindo-o em um quadro pessoal de referência em consonância
com a sua experiência de vocabulário e idiossincrática, e muitas vezes a
formular o que é para ele uma ideia completamente nova implica uma
reorganização de muito conhecimento existente” (Ausubel, 1961; 1963; 1964)
apud (Ausubel, 1965 p.9).
Segundo Ausubel, constituir o caso da resolução de problemas para a abordagem à
aprendizagem, Bruner (1959 e 1961) argumenta que a descoberta é necessária para a posse real do
conhecimento, pois ela tem certas vantagens motivacionais únicas, organizando o conhecimento de
forma eficaz para uso posterior, e promovendo, em longo prazo, a retenção. Ausubel (1961) nega
algumas dessas reinvidicações especificas, mas concorda que o método da descoberta oferece algumas
vantagens pedagógicas exclusivas, uma técnica útil que é modificada sob certas condições educacionais,
e é necessária para o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas. Mas, ele
argumenta que não é uma condição indispensável para a ocorrência de aprendizagem significativa
(apud, Ausubel, 1965).
Teóricos cognitivos, como Bruner, (1959; 1960), Gagné, (1962), Ausubel, (1963,) apud Ausubel,
(1965, p.10), não só acreditam que a aquisição de conhecimentos evidentes, estáveis e organizados pelo
aprendiz são os objetivos em longo prazo da educação, mas, também insistem que esses corpos de
conhecimentos, uma vez apropriados, constituem por direito próprio a maior independência
significativa variável influenciando a aprendizagem significativa e a retenção da nova questão exposta.
Dai, justifica Ausubel (1965):
“O controle sobre a aprendizagem significativa pode ser exercida de forma
mais eficaz através da identificação e manipulação de estruturas cognitivas
significativas variáveis. Isso pode ser feitos de duas maneiras: (a)
substantivamente, mostrando preocupação com a “estrutura” da disciplina
(isto é, usando fins de organização e integração daqueles conceitos, de
proposições e unificação que têm a maior abrangência, poder explicativo e
generalização relacionada ao conteúdo dessa disciplina); e (b)
programaticamente, empregando princípios adequados de ordenamento de
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assuntos sequenciados, a construção de sua lógica, organização interna e a
organização de provas práticas” (Ausubel, 1965 p.10).
Ainda, comenta que Gagné (1962) e Bruner (1959; 1960) discordam de Ausubel (1963) quanto à
concepção do papel da estrutura de cognição na transferência. Esta diferença decorre, em parte, da sua
concepção um pouco mais behaviorista da natureza do conhecimento como consistindo na capacidade
de realizar diferentes classes de tarefas de resolução de problemas. Assim, na estimulação da
transferência, Gagné (1962) focaliza-se no que o aprendiz possui ou nas capacidades subordinadas de
resolução de problema requeridas para manifestar um dado maior da capacidade de resolução de
problema. Já Bruner (1959; 1960), preocupa-se com os aspectos de transferência dedutivos e enfatiza a
aprendizagem genérica, isto porque ela pode facilitar a derivação da resolução de problema, isto é, a
solução de problemas que são exemplares particulares de uma proposta mais geral (Ausubel 1965).
Por outro lado, Ausubel (1963) considera o conhecimento como um substantivo de fenômenos
que envolvem ideias e não como uma capacidade de resolução de problemas, e considera que as
funções de transferência da estrutura cognitiva como aplicação de forma mais significativa para a
aprendizagem de recepção do que para a resolução de problemas em uma típica situação de sala de
aula (apud Ausubel, 1965). Além disso, ele defende a aprendizagem de conceitos genéricos e
proposições para fornecer amparo estável (ancoragem) aos materiais correspondentes (por exemplo,
extensões, elaborações, e qualificações das ideias na estrutura cognitiva) do que para tornar possível a
regeneração de casos de esquecimentos de derivados. O principal problema da transferência na
aquisição de um corpo de conhecimento sustenta e envolve a estabilização (através dos procedimentos
substantivos e programáticos especificados acima) dessas ideias correlativas constituindo, “a carne e o
sangue de uma disciplina que, de outra forma, submete-se a subsunção obliterante, muito menos
crucial para a transferência de um aumento da capacidade de resolver os problemas na demanda que
pode ser tratada com sucesso se, o aprendiz retém um esqueleto nu de princípios genéricos” (Ausubel
1965 p.11).

A CRÍTICA A OUTRAS POSIÇÕES NÃO FACILMENTE IDENTIFICADAS
De acordo com Ausubel, os neobehavioristas referem-se à teoria de desenvolvimento de Piaget
devido a sua visão de que a operação imaginária e lógica evolui a partir de uma internalização evidente
(inicialmente imitativa) e as respostas que, a princípio, em sua forma internalizada, servem como
símbolos antes do advento das palavras. Afirma:
“Contudo a conceituação de Piaget do pensamento como ação internalizada
se refere, apenas, para certas fases de desenvolvimento durante a infância e
primeira infância, quando os processos de simbolização e de pensamento são
dependentes de ação imitativa ou da manipulação evidente de objetos (Piaget,
1953). Em outras palavras, ele não considera os símbolos verbais, depois que
eles evoluem, como imitação internalizada, nem considera o pensamento
operacional, após sua emergência do desenvolvimento, como ação
internalizada (isto é, como reflexivo contemporâneo, de um processo do
organismo que consiste de comportamento internalizado)” (Ausubel 1965
p.13).
Além disso, complementa Ausubel, ao contrário dos neobehavioristas, Piaget diz respeito ao
comportamento internalizado durante as fases iniciais como um sinal, representando ações ou situações
extensivas, e não como a base orgânica do significado psicológico (resposta implícita fracionária ou
processo de meditação) provocado por um sinal. Seu trabalho é importante para a psicologia da
cognição, especialmente, no que se refere às crianças e aos adolescentes, porque identificam pelo
menos, provisoriamente, mudanças significativas nas capacidades cognitivas, processos e fenômenos
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 437

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
em função da idade, experiência e sofisticação intelectual. Duas questões são fundamentais no que diz
respeito à definição dos estágios do desenvolvimento intelectual de Piaget, segundo Ausubel:
“A primeira diz respeito à validade baseada na experiência desses estágios e,
surgem por causa dos não sistemáticos e cientificamente imperfeitos métodos
de |Piaget de conduzir suas pesquisas e relatórios de suas descobertas. Ele é
quase totalmente indiferente, por exemplo, as considerações de confiabilidade
de amostragem, generalidade intersituacional, significância estatística e
controle experimental; ele também, tenuemente pressupõe identificar
descontinuidades qualitativas e fases de transição no funcionamento cognitivo
a partir de meros dados transversais. É claro, portanto, que suas formulações,
perspicazes e promissoras, ainda devem ser consideradas como apenas
hipóteses provisoriamente apoiadas e não como fatos indiscutivelmente
estabelecidos. A segunda questão diz respeito aos critérios teóricos que
qualquer fase de desenvolvimento projetado deve atender, independentemente
do seu estado empírico” (Ausubel, 1965 p.13-14).
Com isso, declara Ausubel, críticos de Piaget afirmam que uma fase do verdadeiro
desenvolvimento não existe se ela surge gradualmente em vez de abruptamente; reflete o ambiental,
bem como influências endógenas; varia significamente na primeira idade, tanto intra quanto
interculturalmente; oscilando ao longo do tempo com a variabilidade que se manifesta sobre os campos
de assunto. Ele pode ser convincentemente argumentado, contudo,
“os estágios de desenvolvimento implicam nada mais do que fases sequenciais
identificáveis em uma progressão ordenada de desenvolvimento que são
qualitativamente discrimináveis das fases adjacentes e geralmente
características da maioria dos membros de uma faixa etária definida em
termos gerais. Enquanto uma determinada fase ocupa a mesma posição
sequencial em todos os indivíduos e culturas, sempre que ocorre, é
perfeitamente compatível com as diferenças intraindividual, interindividual e
intercultural na faixa etária de incidência e no assunto – campo de assunto
(Ausubel, 1963, p.113)” apud Ausubel (1965 p.14).
Outro exemplo citado por Ausubel (1965) vai de encontro à questão da estrutura do intelecto –
o elemento de estudo de Guilford em 1959. Para Ausubel, a teorização bem definida sobre a estrutura
das habilidades intelectuais humanas tem despertado muito interesse e estimulado pesquisas
consideráveis entre psicólogos preocupados com os problemas da cognição. Ausubel entende que,
estritamente falando, a teoria de Guilford, não se compara àquelas que já foram consideradas, na
medida em que os tipos de habilidades componentes são enfrentados; compreende o intelecto e suas
inter-relações, ao invés da natureza da organização e funcionamento cognitivo.
Na verdade, esses dois tipos de investigações teóricas não são tão distantes como parecem à
primeira vista. Uma capacidade intelectual, afinal, é nada mais nada menos que uma manifestação
funcional de um processo cognitivo diferente e identificado como expressa em uma gama de
desempenho individual ou de diferentes capacidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que as criticas de Ausubel são categóricas quando atribui aos pesquisadores de
posição neobehavioristas a incapacidade de explicar fenômenos diferentes daqueles observáveis e que
são relutantes em aceitar elementos difíceis de ser categorizados objetivamente, como por exemplo, a
percepção, o saber, o significado e a compreensão. Ao fazer a defesa do cognitivismo, Ausubel apropria23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil
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se de um discurso explicativo e incontestável pelos padrões neobehavioristas, das suas ideias
“mentalista”, na figura do significado.
Os pontos mais importantes das ideias explicitadas por Ausubel em seus escritos referem-se: ao
reconhecimento de que nem todos os teóricos cognitivistas concordam com a natureza perspicaz da
resolução de problemas ou visiona o significado como uma não resposta implícita, portanto, dificilmente
acolhem as suas ideias, assim como os neobehavioristas; a distinção que é feita entre mecanismo
significativo e receptível, dimensões reveladoras da aprendizagem; concorda que o método da
descoberta oferece algumas vantagens pedagógicas exclusivas, como o desenvolvimento de habilidades,
mas, não é condição indispensável para a ocorrência da aprendizagem significativa; criticas as posições
de Piaget e aponta os porquês de Piaget, possuir simpatizantes no neobehaviorismo. Por fim, as
elucidações das posições contrárias as suas ideias que, possivelmente, tenha atuado como um obstáculo
e discussões em torno dos fenômenos cognitivos que envolvem a aprendizagem significativa.
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MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ moreira@if.ufrgs.br

RESUMO
Aprender e ensinar com base na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), usando como recurso os
Mapas Conceituais (MC), tem sido considerado um processo de relevância para o evento educativo.
Fundamentados nesse princípio, realizamos uma investigação-intervenção com objetivo de
proporcionar condições para que 36 licenciandos em Ciências Biológicas adquirissem conhecimentos
sobre a TAS e os MC. Os instrumentos de investigação aplicados foram pré-teste e pós-teste, cuja
finalidade era averiguar os conhecimentos deles sobre os temas em questão. As respostas foram
categorizadas, analisadas e interpretadas. Os resultados do pré-teste evidenciam que apenas quatro
alunos (11%) tinham conhecimentos satisfatórios e, após o estudo, 28 alunos (78%) possuíam
conhecimentos satisfatórios sobre Aprendizagem Significativa e ausência de respostas insatisfatórias.
Os resultados iniciais com os conhecimentos sobre MC evidenciam que apenas três alunos (8%) os
explicaram satisfatoriamente. Após o estudo, todos os licenciandos atribuíram novos significados
satisfatórios, sobre o MC. Verificamos que aprender é ocorrência de interação, não arbitrária e
substantiva da nova informação com a estrutura cognitiva, da qual ela passa a fazer parte integrante,
inclusive modificando alguns conceitos já existentes. Para que isso aconteça é necessário que o
professor procure facilitar, promover, a aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Ensino de Ciências Biológicas; Conhecimento Prévio; Aprendizagem Significativa; Mapa
Conceitual.

ABSTRACT
Learning and teaching based on the Meaningful Learning Theory (MLT) by using as a resource the
Concept Maps (CM) is an event of importance to the educational process. Based on this principle, we
conducted a research-intervention in order to provide conditions for 36 undergraduates in Biological
Sciences to acquire knowledge about the MLT and CM. The research tools applied were pre-test and
post-test, whose purpose was to ascertain the knowledge of undergraduates on the issues in question.
The answers were categorized, analyzed and interpreted. The results of the pre-test showed that only
four students (11%) had satisfactory knowledge and after the study, 28 students (78%) had satisfactory
knowledge about Meaningful Learning and absence of unsatisfactory answers. The results with the
knowledge of CM showed that only three students (8%) adequately explained. Following the study all
students have attributed new satisfactory meanings of the CM. We found that learning is the occurrence
of stable, non-arbitrary and substantive of the new information to the cognitive structure of which it
becomes an integral part of, modifying some already existing concepts. For this to happen it is necessary
for the teacher to try to facilitate, to promote, meaningful learning in the classroom.
Keywords: Biological Sciences Teaching, Prior Knowledge, Meaningful Learning, Concept Maps.
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INTRODUÇÃO
Ensinar com o objetivo de favorecer a aprendizagem significativa não é uma tarefa fácil, pois
corresponde a criar condições para que o estudante perceba e interprete o significado que lhe foi
apresentado e, por meio da interação cognitiva (não arbitrária e substantiva) desta nova ideia com
algum conhecimento prévio relevante que já possua, (re) organize sua estrutura cognitiva. Essa é a
essência da aprendizagem significativa. Os conhecimentos prévios podem ter sido construídos na escola
ou nas demais atividades do seu cotidiano e versam sobre os mais variados assuntos que constituem a
sua estrutura cognitiva. No entanto, segundo Novak e Gowin (1999), quando os estudantes são
orientados com base na teoria da aprendizagem significativa tornam-se mais capazes de aprender a
aprender, ou seja, encarregam-se eles próprios da construção do significado das experiências em que
vivem (p.10).
No contexto da licenciatura, o ensinar e aprender faz parte de um mesmo contínuo, pois ao
mesmo tempo em que o futuro professor aprende, ele também ensina. Portanto, fornecer condições
aos licenciandos de aprender e ensinar é uma tarefa a ser cumprida por qualquer curso de licenciatura,
e deve estar contemplada nas Propostas Curriculares do Curso, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em cursos de
licenciatura, de graduação plena por recomendação da Resolução do Conselho Nacional de Educação,
Brasil (2002).
Por conseguinte, no sentido de atender a essa demanda, foi organizado o “Segundo Curso de
Extensão Extracurricular sobre Aprendizagem Significativa e Mapas Conceituais”, para os licenciandos
em Ciências Biológicas, ministrado pela Universidade de Pernambuco/Faculdade de Formação de
Professores de Garanhuns - UPE/FFPG com vistas a complementar a sua formação. A proposta do curso
foi oferecer condições para que os licenciandos compreendessem os fundamentos da Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) e do Mapa Conceitual (MC), como recurso de aprendizagem
potencialmente significativo e diferente dos trabalhados, tradicionalmente, em sala de aula. Além de
possibilitar o desenvolvimento de habilidades, na elaboração do mapa conceitual, e despertar nos
alunos o interesse por práticas pedagógicas motivadoras e coerentes com a aprendizagem significativa
(Novak & Gowin, 1999; Moreira, 2006a).
Como o curso foi pensado na perspectiva ausubeliana, a intervenção partiu da investigação
dos conhecimentos prévios e, após o desenvolvimento do tema (conteúdo), ocorreu a avaliação final.
Ressaltamos que, além do conteúdo pedagógico com ênfase nas TAS e MC, foram trabalhados também
conteúdos de Biologia. Neste artigo, o nosso objetivo é apresentar relatos dos conhecimentos prévios
(iniciais) e finais dos licenciandos sobre o conteúdo pedagógico. Os relatos foram categorizados,
analisados e interpretados para evidenciar a evolução do aprendizado sobre o tema Aprendizagem
Significativa e Mapa Conceitual.

MARCO TEÓRICO
A Teoria da Aprendizagem Significativa é uma teoria de aprendizagem com grande potencial
para fundamentar a prática educativa, em sala de aula, e que privilegia a aquisição e a retenção de
significados em situação formal de ensino. A partir dessa teoria, pode-se compreender o que ocorre
quando o estudante percebe a natureza do significado aprendido; as condições necessárias para que
ocorra essa aprendizagem; os resultados e a avaliação dessa aprendizagem. É uma teoria que se
encontra diretamente ligada ao ensino e à aprendizagem de corpos organizados do conhecimento de
disciplinas do currículo escolar. Nessa perspectiva, tem-se como objetivo investigar a aprendizagem que
acontece na aula, suas características, os traços psicológicos, a disciplina como objeto de ensino e a
organização do conteúdo. Apresenta conhecimentos provenientes dos princípios e das premissas da
psicologia educacional.
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Segundo Ausubel et al. (1980), a aquisição significativa de novos conhecimentos depende
amplamente das ideias que já fazem parte da estrutura cognitiva do aprendiz. A aprendizagem
significativa dá-se quando os novos conhecimentos se relacionam com determinadas ideias relevantes
preexistentes, sejam elas imagens, símbolos, conceitos ou proposições. Ela requer uma união estável,
não arbitrária e substantiva da nova informação com a estrutura cognitiva do aprendiz, da qual ela passa
a fazer parte integrante, modificando, enriquecendo, diferenciando, alguns conceitos já existentes,
precisamente aqueles com os quais se relacionou.
Para Ausubel (2002), os elementos essenciais que conduzem à aprendizagem significativa são:
a disposição para esse tipo de aprendizagem; a tarefa logicamente significativa (plausível); e a existência
de ideias estabelecidas e pertinentes na estrutura cognitiva do sujeito, ou seja, os subsunçores –
conhecidos também por conceitos integradores, conceitos-âncora, ideias preexistentes e conhecimento
prévio. Na óptica desse autor, todo aluno pode aprender significativamente um conteúdo se ele possuir
conceitos relevantes inclusivos em sua estrutura cognitiva e apresentar uma predisposição para a
aprendizagem.
Para Novak e Gowin (1999), no processo, deve-se levar em conta, também, o pensamento e o
sentimento integrados à ação que, juntos, subjazem a aprendizagem significativa conduzindo ao
engrandecimento humano. Moreira (1999, p. 170), reitera que “qualquer evento educativo é, de acordo
com Novak, uma ação para trocar significados (pensar) e sentimentos entre o aprendiz e o professor”. A
troca de significados e sentimentos entre professores e alunos é um evento educativo que envolve os
elementos básicos da educação: o aluno, o professor, a matéria de ensino, o contexto e a avaliação.
Ausubel et al. (1980, p. 416) ressaltam que o entusiasmo, a imaginação ou a excitação do professor em
relação ao assunto que leciona pode contribuir muito para aumentar a predisposição dos alunos para a
aprendizagem.
Ausubel et al. (1980) também sugeriram alguns procedimentos práticos para que uma
avaliação seja adequada e busque evidências de aprendizagem significativa dos conteúdo que foram
ensinados aos alunos: propor a solução de novos problemas em contextos distintos daquele
originalmente aprendido e com enunciados diferentes, de forma a testar a substantividade do
aprendizado que acontece; realizar testes (pré-testes) antes do início da disciplina ou de algum
conteúdo específico, a fim de avaliar a presença de ideias-âncoras necessárias para que o aluno possa
aprender de forma significativa o novo conteúdo que se dispõe a ensinar; aplicar testes ao final de cada
disciplina, a fim de verificar a retenção dos conhecimentos conceitos abordados –isso assume maior
importância quando os tópicos do curso são sequenciados a partir dos princípios da diferenciação
progressiva.
Trabalhando com base na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e com ideias atuais
da epistemologia, Novak e colaboradores desenvolveram o mapa conceitual Gonzalez e Novak (1996). O
mapa conceitual é visto como instrumento facilitador da aprendizagem significativa desde a década de
1970 e foi utilizado pela primeira vez por Novak, em 1972, em um trabalho com alunos de escola
primária (Novak, 1998). Segundo ele, o mapa conceitual permite evidenciar conceitos subsunçores
presentes na estrutura cognitiva do aluno, o que significa dizer que ao ensinar o professor pode usá-lo
para favorecer a aprendizagem conceitual do aluno. Permite também acompanhar a progressividade da
aprendizagem significativa.
Novak e Gowin (1999) descrevem os fundamentos teóricos dos mapas conceituais, afirmando
que o mapa conceitual é um instrumento centrado no aluno e não no professor, que atende ao
desenvolvimento de habilidades e não se conforma somente com a repetição mecânica da informação,
o que possibilita desenvolver as dimensões de uma pessoa nas áreas afetiva e intelectual. É importante
que o mapa conceitual seja percebido como técnica de ensino e de aprendizagem com repercussões no
âmbito afetivo-relacional do aluno, uma vez que sua atenção, aceitação e o aumento de seu êxito na
aprendizagem favorecem, paralelamente, a aprendizagem significativa e, com ela, o desenvolvimento
da autoestima.
Os mapas conceituais, entre os seus muitos usos, permitem a avaliação do conhecimento
prévio, o diagnóstico das concepções alternativas, a utilização como um mecanismo para ilustrar a
natureza hierárquica, conceitual e proposicional do conhecimento, e também como mecanismo
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metacognitivo, para ajudar os alunos a reorganizar as estruturas cognitivas em padrões mais fortemente
integrados, promovendo assim a aprendizagem significativa. Construídos, segundo a teoria de Ausubel,
os mapas adaptam-se bem às perspectivas construtivistas da aprendizagem. Ao construir seus próprios
mapas, os estudantes devem ordenar, hierarquicamente, os conceitos e unir com palavras de ligação,
resultando daí, individualmente ou em grupo, uma proposição, estrutura ordenada de conhecimento
(Trowbridge e Wandersee, 2000).

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO
O estudo ocorreu com um grupo de alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas participantes do
Segundo Curso de Extensão Universitária sobre Aprendizagem Significativa e Mapas Conceituais,
ministrado pela pesquisadora na Universidade de Pernambuco/Faculdade de Formação de Professores de
Garanhuns – UPE/FFPG. A intervenção abordou conteúdos pedagógicos com ênfase nas TAS e no MC,
além de conteúdos específicos de Zoologia, com enfoque no tema Família Elephantidae, que subsidiou a
elaboração de Mapas Conceituais Progressivos. O público-alvo da investigação-intervenção foi composto
por 36 licenciandos, alunos do 1o, 3o, 5o e 7o períodos, sendo 13 do sexo masculino e 23 do sexo feminino.
As aulas aconteceram nos finais de semana, nos períodos matutino e vespertino, perfazendo um total de
sete encontros e 45 horas-aula. Na programação do curso de extensão, estavam previstas aulas
expositivas acompanhadas de discussões em grupo, atividades de pesquisa, apresentação de seminários
e elaboração de mapas conceituais. Para iniciar as discussões sobre aprendizagem significativa e mapas
conceituais, foi feito, no início do curso, um levantamento dos conhecimentos prévios dos licenciandos,
por meio de relatos escritos em respostas às perguntas: O que você entende por aprendizagem
significativa? - O que você entende por mapa conceitual? Os relatos produzidos, inicialmente, foram
lidos em classe e discutidos.
Após o estudo dos temas, os alunos elaboraram novos relatos, com base nas mesmas
perguntas sobre os conhecimentos desenvolvidos. Para facilitar a análise das respostas obtidas, foram
definidas três categorias de classificação: i) Satisfatório (boa compreensão do tema); ii) Pouco
Satisfatório (pouca compreensão do tema); iii) Insatisfatório (ausência de compreensão do tema). As
respostas foram avaliadas com base no referencial teórico ausubeliano, conforme proposta do trabalho.
Por tal razão, foram consideradas corretas respostas que estivessem de acordo com as definições sobre
“Aprendizagem Significativa”, conforme as citadas a seguir:
“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
aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. Sendo
um mecanismo humano por excelência, é através dela que se pode adquirir e
armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em
qualquer campo do conhecimento” (Ausubel et al., 1980, Moreira, 2006a,b).
O mesmo tratamento foi aplicado às respostas consideradas satisfatórias sobre “Mapa
Conceitual” com base nas definições atribuídas por Novak e seus colaboradores:
“Mapas Conceituais são diagramas indicando relações entre conceitos, ou
entre palavras que usamos para representar conceitos. São diagramas de
significados, de relações significativas, de hierarquias conceituais. Podem
seguir um modelo hierárquico, no qual conceitos mais inclusivos estão no topo
da hierarquia (parte superior do mapa) e os conceitos específicos, pouco
abrangentes, estão na base (parte inferior). Não necessariamente precisam ter
essa hierarquia. Deve ficar claro no mapa quais os conceitos contextualmente
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mais importantes e quais os secundários ou específicos. Ou seja, o mapa deve
ser um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e
relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma
disciplina, de uma matéria de ensino, devendo quem o elaborou ser capaz de
explicar o significado da relação que vê entre esses conceitos.” (Novak e Gowin,
1999; Moreira, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado da investigação-intervenção apresentamos alguns dados obtidos, a partir dos
relatos dos licenciandos, em suas respectivas categorias nos dois momentos: “antes” (início) e “depois”
(término) do desenvolvimento do conteúdo (TAS e MC). A seguir são apresentados exemplos de
respostas dos participantes.
i) Satisfatório
Antes: Entendo que a aprendizagem significativa ocorre quando os conteúdos assimilados
apreendidos pelos alunos ganham sentidos na sua vida cotidiana, envolvendo fatores cognitivos e
afetivos por parte dos alunos e professores (E36).
Depois: Aprendizagem significativa preocupa-se com os conhecimentos prévios, o pensamento,
o raciocínio e a construção de novos conhecimentos dos educandos (E36); são conhecimentos que foram
apreendidos e que não são esquecidos, pois partiram dos conhecimentos prévios que foram aprimorados
(E2).
ii) Parcialmente Satisfatório
Antes: É uma aprendizagem que somos capazes de lembrar e pôr em prática quando
necessário, como uma imagem captada por uma câmara fotográfica (E29).
Depois: É uma aprendizagem que leva em conta o fator isolado mais importante numa sala de
aula, os conhecimentos prévios (E29).
iii) Insatisfatório
Antes: Na verdade, não tinha ouvido falar, mas o nome já sugere algo. Dá a entender que
vamos aprender algo. Dá a entender que vamos aprender alguma coisa que não vai ficar só no papel, ou
seja, usaremos na vida, no dia a dia, talvez (E20).
Depois: Nenhum aluno, após o estudo sobre aprendizagem significativa, demonstrou
conhecimento insatisfatório.
A partir do resultado geral da avaliação, sobre o conhecimento do conteúdo “Aprendizagem
Significativa”, realizada nos dois momentos, evidenciamos, para o conjunto dos licenciandos,
inicialmente, ou seja, antes do estudo, que apenas quatro alunos (11%) tinham conhecimentos
considerados “Satisfatórios” sobre o tema, enquanto 18 (50%) demonstraram possuir ideias
incompletas ou parcialmente corretas sobre o assunto. Os outros 14 alunos (39%) revelaram em suas
respostas ausência de qualquer conhecimento prévio sobre o tema. Ao final do curso, verificamos uma
mudança expressiva nesse quadro, mostrando indícios de que os licenciandos incorporaram novos
significados sobre o tema: 28 alunos (78%) possuíam conhecimentos “satisfatórios” sobre aprendizagem
significativa. A ausência de respostas insatisfatórias demonstrou o potencial significativo do trabalho
com o tema, durante o curso, que resultou na incorporação de novos elementos na estrutura cognitiva
dos licenciandos.
O mesmo tratamento foi dado aos conhecimentos sobre Mapa Conceitual. Dessa forma,
apresentamos, a seguir, alguns exemplos de respostas dos alunos enquadradas nas três categorias de
classificação, “antes” e “depois” do estudo sobre MC.
i) Satisfatório
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Antes: Corresponde a um mapa descritivo, de características ramificadas, onde todos os
conceitos relacionados a um conteúdo específico estão sendo explicados, juntamente com suas funções e
correlações existentes (E11).
Depois: É a forma de expressar um determinado assunto, relacionando os conceitos de forma
eficaz e resumida (E11).
ii) Parcialmente Satisfatório
Antes: Parece-me ser um tipo de trabalho aplicável na aprendizagem significativa, pois traz
uma forma de assimilação, através de tópicos e ideias, de fácil construção de conhecimento (E5).
Depois: Nenhum aluno, após o estudo sobre mapa conceitual, demonstrou conhecimento
parcialmente satisfatório.
iii) Insatisfatório
Antes: Descrever com clareza, mostrar pontos estratégicos de forma prática e objetiva (E25).
Depois: Nenhum aluno, após o estudo sobre mapa conceitual, demonstrou conhecimento
insatisfatório.
As evidências, para o conjunto dos 36 licenciados, estão representadas no resultado geral da
classificação das respostas, sobre mapa conceitual, antes do estudo do tema. Nesse caso, apenas três
alunos (8%) conseguiram explicar satisfatoriamente o que era mapa conceitual; 18 (50%) demonstraram
possuir pouca compreensão sobre o assunto; e os outros 15 (42%) deram respostas que revelavam total
desconhecimento. Entretanto, após o estudo do tema, todos os licenciandos demonstraram ter
incorporado novos significados sobre o tema, prevalecendo o conhecimento satisfatório. Esse resultado
é condizente com a ocorrência da aprendizagem significativa, visto que aprender apenas é possível
quando o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para
o sujeito que aprende.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na medida em que se trabalha com a aprendizagem significativa, ocorre, necessariamente, o
desenvolvimento e a elaboração de conceitos e proposições integradores. A progressiva captação dos
significados conceituais na estrutura cognitiva, dando mais clareza e especificidade aos conceitos, é
denominado de diferenciação progressiva da estrutura cognitiva. A adição de novos conceitos, através
da aprendizagem significativa, ou a reestruturação de segmentos existentes na estrutura cognitiva
produz de alguma forma, a diferenciação progressiva. A aquisição significativa de novos conhecimentos
depende das ideias que já fazem parte da estrutura cognitiva do estudante e o professor deve estar
atento a isso. A aprendizagem significativa é facilitada quando os novos conhecimentos se relacionam
com determinados conhecimentos relevantes preexistentes, sejam eles imagens, símbolos, conceitos ou
proposições. Aprender é ocorrência de união estável, não arbitrária e substantiva da nova informação
com a estrutura cognitiva, da qual ela passa a fazer parte integrante, modificando conhecimentos já
existentes, precisamente aqueles com os quais se relacionou. Consideramos que esse processo deve ser
compreendido por quem aprende e ensina. Portanto, a relevância desta investigação está no fato de ter
proporcionado aos já professores e futuros professores a oportunidade de aprender para ensinar e com
isso capacitá-los a transformar sua prática pedagógica em processos de aprendizagem com significado,
conforme proposta de Ausubel e seus seguidores.
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RESUMO
O presente artigo apresenta depoimentos sobre o uso da aprendizagem significativa em alunos das
séries iniciais da Escola Maria José Macena – Água Preta –PE. Teve como objetivo detectar até que
ponto o desenvolvimento cognitivo dos alunos melhorou após uso da aprendizagem significativa. A
aprendizagem significativa consiste em um método de ensinar e aprender com significados. O pioneiro
dessa corrente é o autor David Ausubel, que acredita que a aprendizagem significativa ocorre quando
uma criança já tem em sua cognição um conhecimento de certo assunto e começa a estudar algo novo.
Essa interação do conhecimento antigo, ou seja, subsunçores com o novo é o momento em que
acontece a aprendizagem significativa porque a criança utilizou uma ponte ligando um assunto que já
havia estudado com o novo assunto a ser trabalhado. Nesse estudo a abordagem foi qualitativa,
utilizando-se como técnica de coleta de dados a aplicação de questionário com perguntas abertas e
fechadas para 10 (dez professores). Pode-se constatar neste estudo que o nível de desenvolvimento
dos alunos aumentou, uma vez que passaram a se interessar mais pelas aulas através da participação e
interesse.
Palavras Chave: Aprendizagem. Alunos. Cognição.

ABSTRACT
This article presents statements about the use of meaningful learning in students of grades of School
Maria José Macena – Black Water – PE. Aimed to detect how far the cognitive development of the
students improved after use of significant learning. Significant learning consists of a method of teaching
and learning with meanings. The pioneer of this chain is the author David Ausubel, who believes that
significant learning occurs when a child already has in its cognition a knowledge of certain subject and
begins studying something new. This interaction of ancient knowledge, i.e. subsunçores with the new is
the moment thathappens the significant learning because the child used a bridge linking a subject who
had studied with the new subject to be worked. In this study the approach was qualitative, using as data
collection technique applying questionnaire with open questions and closed to 10 (theter).
Keywords: Apprenticeship. Students. Cognition
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INTRODUÇÃO
Ensinar a criar, a construir e a descobrir é mais difícil e trabalhoso do que entregar tudo
prontinho e acabado. Que aluno não iria gostar de encontrar tudo prontinho? Esse é o diferencial da
aprendizagem significativa, que garante ao aluno fazer uma conexão dos conteúdos vivenciados na sala
de aula, e sua vida cotidiana. Esta pesquisa apresenta duas partes, a primeira trata-se de uma pesquisa
bibliográfica a qual apresenta teorias de autores como Ausubel, Rogers, Coll, Novak, Júlio César, Moreira
e Elcie Salzano, Postman Weingartner entre outros. A segunda buscou refletir sobre depoimentos de
professores sobre do uso da aprendizagem significativa no desenvolvimento cognitivo dos alunos das
séries iniciais da escola Municipal Maria José Macena – Água Preta-PE.
Este texto buscou responder as seguintes questões, o que vem a ser aprendizagem significativa?
Qual a importância desse tipo de aprendizagem? Qual a contribuição dessa aprendizagem para o
desenvolvimento cognitivo dos alunos? Quem são os teóricos que defendem esse tipo de
aprendizagem? E como ela acontece? Todas essas perguntas serão respondidas no decorrer desta
pesquisa.

MARCO TEÓRICO
Sobre aprendizagem significativa, defende Ausubel que:
é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto
relevante da estrutura de conhecimento do individuo. Ou seja, neste processo a
nova informação interage com uma estrutura de conhecimento especifica, a
qual Ausubel define como conceitos subsunçores ou simplesmente (subsumers),
existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa
ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos relevantes
preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende. Ausubel vê o
armazenamento de informações no cérebro humano como sendo altamente
organizado, formando uma hierarquia conceitual na qual elementos mais
específicos de conhecimentos são ligados (e assimilados) a conceitos mais
gerais, mais inclusivos. Estrutura significativa, portanto, uma estrutura
hierárquica de conceitos que são abstrações da experiência do indivíduo ( 2002,
p. 07).
Então, Ausubel defende que aprendizagem significativa é uma nova informação que é ligada a
aspectos relevantes preexistentes da estrutura cognitiva (aquilo que o aprendiz já sabe), e tanto a
nova informação como esses aspectos são modificados no processo. Trata-se de uma interação e não
de uma associação. É como que as crianças só conhecessem as vogais e só depois viria conhecer as
consoantes e assim descobrir e interagir formando as palavras. Assim, aprendizagem significativa
ocorre porque as crianças já tinham na sua cognição o conhecimento das vogais que foi interagido com
o novo assunto, as consoantes, consolidando a aprendizagem significativa.
Neste caso é preciso entender e compreender a importância da aprendizagem significativa no
desenvolvimento cognitivo das crianças. É necessário ver que se trata de amadurecer conhecimentos
já existentes na cognição das crianças com os novos conhecimentos. É importante que percebamos
que explorado o que elas já têm armazenado e interagindo o novo a esse conhecimento guardado fica
mais fácil delas aprenderem, e os efeitos desse tipo de trabalho será aprendizagem garantida com
bastante eficiência. Portanto, as professoras das séries iniciais, que são as que têm os primeiros
contatos com as crianças, devem ensinar sempre interagindo o novo assunto ao que acabou de ser
visto. Assim irá se seguir uma corrente de ensinamento numa sequência que a criança não perderá a
atenção e a compreensão acontecerá rapidamente.
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O principal papel dos professores, na promoção de uma aprendizagem significativa, é desafiar os
conceitos já aprendidos, para que eles se reconstruam mais ampliados e consistentes, tornando-se
assim mais inclusivos com relação a novos conceitos. Quanto mais elaborado e enriquecedor é um
conceito, maior possibilidade ele tem de servir de parâmetro para a construção de novos conceitos.
Isso significa que quanto mais sabemos, mais temos condições de aprender.
Segundo Ausubel apud (1988, p. 13), “é indispensável para que haja uma aprendizagem
significativa, que os alunos se predisponham a aprender significativamente. Vem daí a necessidade de
despertamos a sede do aprender”.
De acordo com a concepção de Ausubel, (2002) a estrutura de conhecimento do ser humano,
denominado pelo autor estrutura cognitiva, é organizada e constituída de conceitos, proposições e
propriedades representacionais das palavras. Se a estrutura cognitiva é organizada adequadamente, é
mais fácil a aprendizagem e retenção de um assunto novo. No entanto, o professor deve ter cuidado
para transferir os conhecimentos de maneira clara e objetiva sem muito arrodeio. É preciso ter
cuidado com a linguagem, que deve ser adequada para cada turma. Para que a aprendizagem
significativa aconteça é necessário acontecer à compreensão.
Além de Ausubel, outros autores, como Rogers e Coll, se interessam pelo assunto e cada um
define o que é aprendizagem significativa de maneira heterogênea. Veja o que afirma Rogers:
Só acontece uma aprendizagem significativa quando o estudante aprende seu
objeto como tendo uma relação com seus projetos pessoais; deste modo, o
professor deve ajudar o aluno a encontrar e tratar de problemas que lhe sejam
significativos. Um ambiente escolar compreensivo e encorajador, a ausência de
julgamentos, e a avaliação de si mesmo possibilitam que o aluno realize
progressos. Um dos melhores meios para promover a aprendizagem consiste
em confrontar o aluno com os problemas práticos, pessoais, sociais, morais,
filosóficos e problema e pesquisa. Um ensino auto determinado que envolve
tanto os sentimentos como a inteligência é aquele que penetra e é mantido por
mais tempo; a aprendizagem mais eficaz é aquela em que a pessoa se
empenha em aprender algo especialmente importante para si mesma
(ROGERS, 1988.p 57).
Entretanto na opinião de Coll a aprendizagem significativa à intenção dos alunos é:
Compreender o significado do que estuda, o que os leva a relacionar o
conteúdo que estuda com seus conhecimentos prévios, com a experiência
pessoal ou outros temas, a avaliar o que vai sendo realizado e a perseverar até
conseguir um grau aceitável de compreensão. É importante compreender o que
o “enfoque profundo da aprendizagem”, análogo a aprendizagem significativa,
pressupõe, em confronto com o “enfoque superficial da aprendizagem”. Nesse
último, a intenção do aluno limita-se a preencher os requisitos da tarefa; assim
mais importante do que a compreensão do conteúdo é prever o tipo de
perguntas que possam ser formulados sobre ele, aquilo que o professor
considera relevante. O interesse é deslocado do núcleo intrínseco do conteúdo
para a periferia das exigências externas (COLL, 1998, p. 60).
Contudo para Rogers (1988), a aprendizagem significativa só acontece quando o aluno consegue
ligar o assunto a ser estudado com os seus objetivos pessoais. Quando não, a aprendizagem se torna
superficial e ela só ira acontecer para cumprir alguma tarefa. Um bom ambiente escolar e um
professor compreensivo, amigo e dedicado irão colaborar com a consolidação de uma aprendizagem
significativa. Os assuntos abordados pelo professor têm que ser motivadores e ligados com assuntos
filosóficos, sociológicos e morais. São paramentos que se associam a objetivos pessoais. Já para Coll,
a aprendizagem significativa só acontece quando há a intenção de se compreender o que está sendo
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estudado, porque quando não se compreende o significado ela se torna uma aprendizagem
mecânica.
Para que a aprendizagem significativa aconteça é preciso que os professores mudem algumas
maneiras de ministrar suas aulas, como é o caso da expressão “dar aulas”. Sobre isso, Ronca (1996)
faz o questionamento perfeito sobre essa situação: “Se o papel do professor é dar aulas, enquanto
ele dá a sua aula, o aluno faz o quê”? A expressão “dar aulas” é fruto da era do “mundo pronto”.
Num contexto de mundo inacabado e em constante mudança, nós não temos nenhuma aula a “dar”,
mas a construir, junto com o aluno. O aluno precisa ser o personagem principal dessa novela
chamada aprendizagem.
Todos os assuntos trabalhados em salas de aulas, em qualquer nível, têm que ter sentido, é
preciso ser específico, compreensivo, argumentativo e discutido sempre em sala de aula em forma
de debates, mesas redondas etc. Para que a aprendizagem significativa aconteça é preciso que os
alunos compreendam para se poder assimilar, acomodar e aprender.
Ausubel propõe princípios programáticos da matéria de ensino como consequência natural de
corresponderem a dois processos da dinâmica da estrutura cognitiva. Ou seja, em busca de
organização cognitiva, o ser que aprende vai, ao mesmo tempo, diferenciando progressivamente e
reconciliando integrativamente os conhecimentos adquiridos.
Resumindo, aprendizagem significativa é aprendizagem com significado, compreensão, sentido,
capacidade de transferência, oposta à aprendizagem mecânica, puramente memorística, sem
significado, sem entendimento; dependente essencialmente do conhecimento prévio do aprendiz, da
relevância do novo conhecimento e de sua predisposição para aprender. Essa predisposição implica
uma intencionalidade da parte de quem aprende. Mas, se já sabemos o que é aprendizagem
significativa, quais são as condições para que ocorra e como facilitá-la em sala de aula, o que falta a
nós professores para que possamos promovê-la como uma atividade crítica? Vejamos o que Moreira
fala sobre aprendizagem significativa crítica:
Neste ponto é preciso, antes de mais nada, esclarecer o que está sendo
entendido aqui como aprendizagem significativa crítica: é aquela perspectiva
que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo está fora
dela. Trata-se de uma perspectiva antropológica em relação às atividades de
seu grupo social que permite ao individuo participar de tais atividades, mas, ao
mesmo tempo, reconhecer quando a realidade está se afastando tanto que não
está sendo captada pelo o grupo. É esse o significado de subversivo para
Postmam e Weingartenr (op.cit, p.4), mas enquanto eles se ocupam do ensino
subversivo, prefiro pensar mais em aprendizagem subversiva e creio que
aprendizagem significativa crítica pode subjazer a esse tipo de subversão. É
através dessa aprendizagem que ele poderá lidar construtivamente com a
mudança sem deixa-se dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se
impotente frente a sua disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e
desenvolver a tecnologia sem torna-se tecnófilo. Por meio dela, poderá
trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não causalidade, a probabilidade, a
não-dicotamização das diferenças, com a ideia de que o conhecimento é
construção (ou inversão) nossa, que apenas representamos o mundo e nunca
captamos diretamente (MOREIRA, 2010, p. 07).
Acredita-se que somente a aprendizagem significativa crítica pode, subversivamente, subjazer a
educação de pessoas com essas características. O ensino subversivo de Postman e Weingartner somente
será subversivo se resultar em aprendizagem significativa crítica. Ela acontece quando a criança tem
noção de sua cultura e em que contexto está inserida na sociedade , e compreende suas ideologias. A
aprendizagem significativa crítica defende alguns princípios para serem abordados na sala de aula. São
eles: Princípio do conhecimento prévio. Aprendemos a partir do que já sabemos; Princípio da interação
social e do questionamento. Ensinar a aprender perguntas ao invés de respostas; Princípio da não
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centralidade do livro de texto. Do uso de documentos, artigos e outros materiais educativos. Da
diversidade de materiais instrucionais; Princípio do aprendiz como preceptor/representador; Princípio do
conhecimento como linguagem; Princípio da consciência semântica; Princípio da aprendizagem pelo o
erro. Princípio da desaprendizagem; Princípio da certeza do conhecimento; Princípio da não utilização do
quadro-de-giz. Da participação ativa do aluno. Da diversidade de estratégias de ensino; Princípio do
abandono da narrativa. De deixar o aluno falar.
Percebe-se assim a importância de todos esses princípios para que a criança se torne um aluno
significativamente crítico, pois eles preservam o conhecimento prévio do aluno em relação ao assunto
abordado, a interação professor-aluno. Dessa forma para Postman, Weingartener:
Pode-se, ao final das contas, aprender somente em relação ao que já sabemos.
Contrariamente ao senso comum, isso significa que se não sabemos muito
nossa capacidade e aprender não é muito grande. Esta ideia – por si só –
implica uma grande mudança na maioria das metáforas que direcionam
políticas e procedimentos das escolas (POSTAMAN E WEINGARTNER, 1969, p.
62).
Entretanto no pensamento de Almeida:
As ideias de Paulo Freire vão até o mais íntimo da sala de aula. Os professores
preparam suas aulas levando em conta o que os alunos já sabem. Eles não são
mais elementos vazios, tornam-se um ponto de partida de toda a
aprendizagem. Os exemplos, os problemas, a finalidade da aprendizagem
nasce do que é o aluno concreto (ALMEIDA, 2009, p. 82).
A ideia apresentada por Postman, Weingartner e Almeida pressupõe a teoria já apresentada por
Ausubel, que parte do ponto de que, para a aprendizagem significativa acontecer, a criança terá que ter
um certo conhecimento do assunto trabalhado.

METODOLOGIA
A pesquisa, quanto ao depoimento de professores sobre o uso da aprendizagem significativa no
desenvolvimento cognitivo dos alunos das séries iniciais apresenta uma abordagem qualitativa, uma vez
que buscou analisar se houve aumento do desenvolvimento cognitivo dos alunos, através dos
professores. Utilizou-se como procedimento técnica de coleta de dados a aplicação de um questionário
com perguntas abertas e fechadas aplicada a 10 (dez) professoras.
A investigação foi realizada durante as aulas, com professores das séries iniciais da Escola Maria
José Macena no município da Água Preta- Pernambuco.
Inicialmente nos apresentamos à direção e coordenação da escola, entregando um documento
com todas as informações da pesquisa. Em seguida fomos apresentadas as professoras, onde tivemos a
oportunidade de conhecer aqueles que trabalham utilizando a aprendizagem significativa em suas aulas.
Tivemos a oportunidade de explicar as professoras sobre o objetivo da pesquisa e entregamos
os questionários para serem respondidos.
Também solicitou-se às professoras que falasse sobre o desempenho de seus discentes após
utilização da aprendizagem significativa em sala. Tivemos ainda a oportunidade de conversarmos
informalmente com alguns alunos sobre as atividades propostas pela docente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Duas professoras começaram a utilizar aprendizagem significativa depois que estudaram sobre o
assunto nas aulas de pós-graduação: “conheci e aprendi para tentar integrar mais com a turma”. Duas
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professoras afirmaram que ao trazer um pouco do mundo dos alunos, fazendo ligações entre os
conteúdos estudados e o significado na vida cotidiana deles foi possível envolve-los mais nas aulas: “Ao
começar a utilizar exemplos vivenciados na realidade deles, senti que eles começaram a participar mais
das aulas, e o desempenho aumentou bastante”. Quatro (quatro) responderam que queriam diminuir os
problemas de aprendizagem, uma vez que os alunos se encontravam cognitivamente fracos, e isso
causava desinteresse para aprender. Oito professoras responderam que ao ser utilizado a aprendizagem
significativa aumentou bastante o interesse dos alunos nas aulas, inclusive a assiduidade foi o
termômetro. As dez professoras ressaltam a importância de o professor saber claramente o objetivo de
aprendizagem significativa – um caminho, um instrumento valioso para ajudar os alunos a terem um
desenvolvimento cognitivo mais adequado, superando as possíveis dificuldades presentes no processo
de aprendizagem. As dez professoras, em relação à contribuição e importância da aprendizagem
significativa para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, afirmam que viam nessa modalidade de
aprendizagem bastante interessante uma vez que aprender de maneira significativa é aprender com
significados, é dar sentido ao que se aprende; há uma riqueza de possibilidades, que favorece o
desenvolvimento dos seus alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa tenta de forma clara e objetiva divulgar as ideias sobre o que vem a ser a
aprendizagem significativa, quais os princípios que ela defende e como essa aprendizagem deve ser
trabalhada na sala de aula. Como vimos independentemente da idade e da série deve-se sempre ensinar
e aprender com significados, e sempre mostrando a importância de aprender algo novo, algo que é a
complementação de um assunto que já é conhecido um pouco, pois assim é a vida, uma etapa nova
está sempre ligada a uma antiga. Ir à escola e saber que vai entender tudo o que vai ser ensinado é
muito mais empolgante e motivador, pois esse processo de ensinar a aprender com significados e
críticas tem que se tornar uma brincadeira bem divertida para que a vontade de descobrir e aprender
nunca morra nos alunos. Ao contar com as etapas da reconstrução do conhecimento ou da facilitação da
aprendizagem significativa podem ser aplicadas a qualquer nível de ensino, já que as tarefas a serem
desenvolvidas em cada uma delas devem respeitar a faixa etária dos alunos e a natureza do objetivo da
aprendizagem
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PAINEL 52: POTENCIALIDADES DE UM JOGO NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA À LUZ DA TEORIA
DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
JOSINALVA ESTACIO MENEZES
MAT-UnB/PPGEC-LACAPE-UFRPE/ jomene@bol.com.br

RESUMO
Nesta pesquisa objetivamos investigar em alunos de licenciatura e professores de matemática,
quais suas impressões sobre as potencialidades do jogo Cálculo Plus, apoiado na Teoria da
Aprendizagem significativa de Ausubel. Para isso, fizemos um estudo exploratório no qual discutimos
uma seqüência didática e depois observamos os participantes em três partidas de jogo, além de uma
entrevista semi-estruturada sobre as potencialidades do jogo e suas relações com a Teoria de Ausubel.
Os participantes foram apresentados ao jogo, realizaram uma atividade envolvendo a estrutura do
mesmo junto e as operações matemáticas correlatas, incluindo o estabelecimento de planos de ação.
Depois, jogaram três partidas com as alterações nas operações possíveis, para em seguida fazermos
uma discussão conjunta. Os resultados apontaram que os alunos declararam ser um jogo muito
empolgante, principalmente pela ação do acaso. Declararam também que ao jogar, fixa-se o conteúdo
em dois momentos; ao fazerem cada jogada, pois devem encontrar as operações possíveis com os
valores disponíveis; ao assistirem a jogada, pois precisam saber fazer as operações a fim de não houver
equívocos. Nesse caso, as operações atuaram como subsunções, de modo que um aluno aplica o
conhecimento das operações, considera as que são possíveis e a partir dessas possibilidades, escolha um
das jogadas que considera a melhor no sentido de abrir possibilidades para ele atingir o objetivo do jogo
e, por outro lado, dificultar a vitória do adversário. Destacamos o questionamento de alguns alunos
sobre poder ou não usar calculadora, o que levou a considerar o aprofundamento da pesquisa com essa
ferramenta.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, aprendizagem de matemática, jogo.

ABSTRACT
In this study we aimed to investigate undergraduate students and teachers of mathematics, what
are your impressions about the potential of the game Plus Calculation, based on the learning theory of
Ausubel significant. To this we an exploratory study in which we discussed a teaching sequence and then
observe the participants in three rounds of play, plus a semi-structured interview about the potential of
the game and its relations with the theory of Ausubel. Participants were introduced to the game,
performed an activity involving the structure along the same and related mathematical operations,
including the establishment of action plans. Then they played three matches with the possible changes
in operations, then to do a debate. The results showed that students reported to be a very exciting
game, especially by the action of chance. They also stated that the play is fixed content in two stages; to
make each move as they should find the operations possible with the available values, while watching
the play, because they need to know to make the operations so that there are no misunderstandings. In
this case, acted as subsumptions operations, so that a student applies knowledge of operations, believes
those are possible, and from these possibilities, choose one of the best moves that believes in opening
opportunities for him to achieve the goal of the game and, moreover, difficult to win the opponent. We
emphasize the questioning of some students about power or not to use calculator, which led to consider
further research with this tool.
Keywords: Meaning learning, learning of mathematics, game.
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INTRODUÇÃO
“O homem é um animal que joga.” (Gross, 1898)
O emprego dos jogos e artefatos didáticos faz parte da tentativa de melhorar o ensino de
matemática em conjunto com as orientações oficiais. Assim, estes materiais têm sido recomendados e
difundidos como uma das alternativas de ação adotada pelos professores de matemática, a fim de
ajudar a tentar superar a crise no contexto (MENEZES, 1996).
D’Ambrósio (1986), além de contribuir com estes esforços, ainda fornece algumas diretrizes para
alcançar estes objetivos. Isso é inerente à própria sociedade, conforme ele mesmo argumenta:
A matemática está fortemente arraigada a fatores sócio-culturais. Isto nos
conduz a atribuir à matemática o caráter de uma atividade inerente ao ser
humano, praticada com plena espontaneidade, resultante de seu ambiente
sócio-cultural e conseqüentemente determinada pela realidade material na
qual o indivíduo está inserido. Portanto, a educação matemática é uma
atividade social muito específica, visando o aprimoramento daquela atividade.
(D’AMBRÓSIO, 1986, p. 36)
Hoje, documentos oficiais sobre educação orientadores do ensino de matemática, recomendam o
uso de jogos numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada, como parte do processo de aquisição
da autonomia e formação da cidadania, a partir do âmbito da escola. Com a contribuição de pesquisas
de várias áreas do conhecimento, a idéia de inserir jogo não educação, em particular no ensino de
matemática, cada vez mais se consolida nos meios educacionais.
Além disso, as teorias de aprendizagem fornecem subsídios para realização de atividades
envolvendo jogos. Assim sendo, e concordando com a idéia de que o jogo é um recurso que pode
auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, realizamos uma pesquisa objetivando investigar as
opiniões de concluintes de licenciatura em matemática e professores sobre as potencialidades do
cálculo plus apoiado na teoria de aprendizagem significativa de Ausubel (1978), na aprendizagem de
matemática.

MARCO TEÓRICO
Neste tópico discutiremos as principais idéias dos teóricos que deram suporte ao nosso trabalho.
JOGO E DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO
“O jogo é um fenômeno total. Diz respeito ao conjunto das
atividades e dos anseios humanos. Poucas são as disciplinas
da pedagogia às matemáticas, passando pela história e pela
sociologia que o podem estudar sem um desvio qualquer.”
(ROGER CAILLOIS)
Estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento - psicologia, sociologia, filosofia, pedagogia,
etc. - trazem opiniões sobre o efeito dos jogos na formação do ser humano que convergem para um
consenso a respeito da importância e da necessidade de tais atividades para um desenvolvimento pleno
e equilibrado.
Sobre a prática pedagógica, em particular, a literatura produzida tem sido favorável ao uso de
jogos nas atividades de ensino, pois, segundo os autores, os jogos contribuem para torná-las mais
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interessantes, livres, descontraídas, agradáveis, divertidas, enfim, promovendo um processo ensinoaprendizagem mais dinâmico e motivado.
Hoje, já existem algumas respostas a questões como: O jogo matemático tem alguma relação
com a aprendizagem da matemática? Na escolha de estratégias de jogo, ocorre mobilização de
conceitos matemáticos? Quais são esses conceitos? Existe alguma relação entre desempenho no jogo
e desempenho na matemática? Que representações faz o aluno da atividade de participar de um jogo
matemático e da relação disso com a maior ou menor facilidade de aprender matemática? Como os
professores de matemática concebem o uso dos jogos? O jogo deve ser utilizado em sala de aula com
um objetivo instrucional relativo a um dado conteúdo?
Lembremos que os jogos matemáticos, dentro do contexto mais amplo das recreações
matemáticas, foram criados, discutidos e solucionados por matemáticos ou estudiosos de matemáticas,
o que privilegia a sala de aula como o lugar por excelência do uso das recreações, o que inclui os jogos.
Muitos são os psicólogos e educadores que têm tido como objeto de estudo e interesse o papel
do jogo no desenvolvimento da criança. De um modo geral, Spencer (1855) e Karl Groos (1898)
associavam o jogo fundamentalmente à condição humana; Claparède (1958) e Piaget (1977)
contribuíram de maneira essencial, ao longo do século XX, para a compreensão do significado e da
importância do jogo na infância; J. Château (1987), constata e aponta o papel primordial do jogo na
formação da criança e do adulto.
Com relação às atividades escolares, o recurso ao jogo parece ser uma forma de transferir
características naturalmente associadas a ele e ao mesmo tempo ausente nos processos escolares:
participação, envolvimento, valorização do trabalho em equipe, desenvolvimento da capacidade de
projetar estratégias de ação, a auto-superação, e assim por diante. Associando ao jogo uma teoria de
aprendizagem, acreditamos a promoção de um trabalho pedagógico mais eficaz e objetivo, no processo
de ensino-aprendizagem.

JOGOS, FORMAÇÃO DE CONCEITOS E TEORIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAGEM
“O jogo e a beleza estão na origem da Matemática. Se os
matemáticos de todos os tempos passaram tão bem jogando
e contemplando o jogo e a ciência, por que não aprender e
comunicar através do jogo e da beleza?” (GUZMÁN, 1986,
prefácio)
Não podemos esquecer que os maiores pensadores, desde Platão até Schiller, desde Comenius
até Rousseau, todos apontavam o jogo como um método bastante adequado à aprendizagem para a
criança, idéia essa que perdura até os estudiosos de nossos dias.
No âmbito da Matemática, o jogo permite que o aluno utilize seus conhecimentos em
experiências diárias. Como a organização relaciona as idéias para torná-las mais significativas, isso
facilita a associação de conhecimentos anteriores e atuais, evitando a memorização, o que permite lidar
com diversas áreas de informação a qualquer momento.
Menezes (1996) considera que a atividade com os jogos tem semelhanças com a resolução de
problemas, como ajudar o aluno a refletir, analisar e tomar decisões frente à diversas possibilidades de
ação, permite acumular resultados cognitivos relacionados com os objetivos educativos do jogo e ajuda
a desenvolver a memória e o cálculo mental. Jogos e problemas têm o aspecto desafiador, provocativo,
reinventador, auxiliar na construção de conceitos e reestruturador, entre outras. Assim, enfrentar
situações de jogo ajuda a desenvolver habilidades mentais que vão contribuir para o amadurecimento
intelectual do aluno. Neste contexto, fundamental é o papel do professor. Se o conhecimento está em
constante mudança, também o professor deve estar em constante formação para acompanhar todo o
processo. Essa formação deve lhe possibilitar o acesso a novas informações, e lhe fornecer subsídios
para pensar em novas metodologias mais adequadas, que o permitam lidar com a informação enquanto
problema em movimento, ou seja, o jogo. Nas palavras de Moura, o professor necessita, assim,
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"adquirir capacidades para lidar com as informações, colocando-as de forma acessível para que outros
sujeitos, potencialmente interessados, aprendam". (MOURA, 1994, p. 4). Esta proposta aponta o papel
do professor como elemento componente do processo que pode levar a um desencadeamento das
mudanças necessárias ao processo de ensino-aprendizagem.
No contexto da matemática, Machado (1992) comenta a respeito do jogo na atividade didática:
O jogo tem dois aspectos que contribuem para a caracterização
de sua dimensão alegórica, que dizem respeito à aceitação de
desafios em conteúdos escolares, sobretudo nas avaliações, e ao
desenvolvimento em sentido amplo da capacidade de projetar.
(1992, p. 40-41).
Ao longo do tempo, é necessário estabelecer uma relação entre o desenvolvimento do jogo e o
ensino da matemática, de modo que possa se tornar um dos aspectos influentes para que os alunos
abandonem a visão de matemática pronta, levando-os a perder o medo de errar, adquirirem mais
confiança nas próprias conquistas, o hábito de explorar as possibilidades, e argumentarem sem medo
de defender o próprio ponto de vista; diminuir o bloqueio em relação à matemática, e aumentarem a
autoconfiança.

TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O JOGO
Ausubel (1978), que considera a Aprendizagem como a organização e a interação do material na
estrutura cognitiva (conteúdo total de idéias de um indivíduo e sua organização), se preocupa com a
aprendizagem, em sala de aula, a partir do que o aluno já sabe. Assim, para que ocorra a aprendizagem,
conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo,
funcionando como ponto de ancoragem. Neste processo de interação, conceitos mais relevantes e
inclusivos interagem com o novo material funcionando como ancoradouro (abrangendo e integrando
esse material e modificando-se em função dessa ancoragem).
O conceito central da Teoria de Ausubel (Ibid) é o de Aprendizagem Significativa, que
corresponde a um processo através do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto
relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, a interação da nova informação com
uma estrutura cognitiva específica. Desse modo, a aprendizagem ocorre quando uma nova informação
ancora-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. O
armazenamento de informações no cérebro é altamente organizado formando uma hierarquia na qual
elementos mais específicos de conhecimentos são ligados a conceitos mais gerais, mais inclusivos. A
estrutura cognitiva = estrutura hierárquica de conceitos que são representações de experiências
sensoriais do indivíduo. Neste contexto, a aprendizagem significativa se opõe à Aprendizagem Mecânica
(automática), que é a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma associação a
conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesta, a informação é armazenada de maneira
arbitrária, não há interação entre a nova informação e aquela já armazenada, fica arbitrariamente
distribuída na estrutura cognitiva sem ligar-se a conceitos subsunçores específicos.
Já a aprendizagem significativa pode acontecer por dois diferentes mecanismos: a recepção, onde
o conhecimento é apresentado em sua forma final para o aprendiz, e a descoberta, onde o
conhecimento deve ser descoberto pelo aprendiz. Depois de descoberto, a aprendizagem é significativa
se o conteúdo ligar-se a conceitos subsunçores relevantes existentes na estrutura cognitiva.
Os subsunçores são assim explicados: a aprendizagem mecânica e significativa são processos
continuum. Quando um indivíduo adquire informações em uma área completamente nova ocorre
aprendizagem mecânica até que alguns elementos de conhecimento, relevantes a novas informações
na mesma área existam na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores ainda que pouco
elaborados. À medida que a aprendizagem vai se tornando significativa, os subsunçores se tornam mais
elaborados e prontos para ancorar novos conhecimentos.
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Nas crianças, onde a formação de conceitos acontece através de um processo conhecido como
"formação de conceitos", que envolve generalizações de instâncias específicas, estando elas em idade
escolar, já têm desenvolvido um conjunto de conceitos que permite a aprendizagem significativa. A
partir daí, os novos conceitos são adquiridos através de assimilação, diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa de conceitos.
Importante idéia é a dos organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados
antes do material a ser aprendido em si. Sua principal função é de servir de ponte entre o que o
aprendiz já sabe e o que ele deve saber a fim de que o material possa ser aprendido de forma
significativa. Facilitam a aprendizagem na medida em que funcionam como "pontes cognitivas",.que
sirvam de âncora para a nova aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que
facilitem a aprendizagem subseqüente.
No caso dos jogos, os conteúdos aprendidos podem servir de subsunçores na escolha dos
movimentos, para prever algumas jogadas. É preciso que o material a ser aprendido seja relacionável,
incorporável à estrutura cognitiva do aprendiz de maneira não arbitrária e não literal, ou seja, o
material deve ser potencialmente significativo. O aprendiz deve manifestar disposição para relacionar
de maneira substantiva e não arbitrária o novo material, potencialmente significativo, com a sua
estrutura cognitiva.

O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE DO LÚDICO
Pratica-se muito em escolas o hábito do ‘não provei e não gostei’. Há um
preconceito estabelecido contra toda tentativa de mudança. Várias vezes
ouvimos a frase ‘Este ensino através de brinquedinhos não funciona.’
Certamente seus autores desconhecem os princípios psico-pedagógicos que
norteiam tais inovações, acreditando que o caráter abstrato da Matemática
não estaria de acordo com o uso de materiais concretos, particularmente
jogos e quebra-cabeças. (Rogéria Gaudêncio do Rêgo e Rômulo Marinho do
Rego)
Já apontamos algumas das funções a serem desempenhadas pelo professor nas atividades lúdicas
no contexto educacional no exposto acima.
Com a intensificação do movimento existente nos meios educacionais que visa incorporar o jogo
a todos níveis da atividade escolar, fica mais evidente a carência de estudos pedagógicos nesse campo,
que venham a dar maiores subsídios aos professores sua prática pedagógica a sua realidade. Resultam,
talvez, daí, as críticas e resistências ao ensino por meio de jogos observadas em muitos professores.
Como podem os docentes colaborar com a superação dessa barreira?
O educador, diante do lúdico tem o papel de colaborar, orientar no processo-aprendizagem,
lançando mão do jogo como recurso didático, associando o lúdico aos objetivos e conteúdos a serem
desenvolvidos, não se esquecendo de que a brincadeira é sempre educativa.
É claro que, para desempenhar esse complexo papel, o professor deve viver ele mesmo a
experiência com jogos, compartilhando com seus alunos a atividade lúdica, para que possa
simultaneamente exercer sua função de condutor do processo de aprendizagem.

MATERIAL E MÉTODOS
Neste tópico vamoss encaminhamentos metodológicos de uma pesquisa efetivada junto a um grupo de
professores de matemática do ensino básico.
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UMA PESQUISA COM JOGOS À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL
O aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é
adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar a
informação nova com conceitos ou proposições relevantes pré-existentes em
sua estrutura cognitiva. (AUSUBEL et al., 1978, p. 159).
O cálculo plus é um jogo de dois ou mais jogadores, que requer como conteúdos matemáticos, a
resolução de expressões numéricas para realizar os movimentos. Misturando raciocínio com acaso,
constitui um jogo de estratégia mista. Sua estrutura pode ser assim sintetizada: é composto de um
tabuleiro (vide modelo na figura 01) no qual estão dispostos numa espécie de espiral que descreve a
forma de um hexágono, numerais, em ordem crescente, desde o zero, não ultrapassando 216. Além
disso, são utilizados três dados: na sua vez de jogar, o jogador lança três dados. Com os valores
resultantes, compõe uma expressão e cobre o valor correspondente ao resultado, no tabuleiro, até
serem cobertos todos os círculos. Seu objetivo é cobrir o maior número possível de grupos de três
valores vizinhos. O jogo originariamente continha apenas as quatro operações, pois é voltado para as
séries iniciais do ensino fundamental. Ganhará o jogo o que tiver obtido o maior número de grupos. Se o
jogador não puder cobrir nenhum número passa e vez, e não pode haver sobreposição.
Em pesquisa com alunos de licenciatura e professores de matemática, propomos que
acrescentassem algumas operações como fatorial, raiz quadrada, potência e logaritmo, o que ampliaria
as possibilidades de cobertura.
O desenvolvimento da pesquisa foi como segue: inicialmente, apresentamos o jogo e fizemos
alguns exercícios de calcular as possibilidades de jogadas. Depois aplicamos um conjunto de atividades
(MENEZES et al, 2008), cujo modelo está em anexo. Em seguida, solicitamos aos alunos que
realizassem, em dupla, três partidas do jogo. Esse número foi escolhido por duas razões: primeiro por
que sendo ímpar, não haveria empate, embora o foco não fosse saber quem seria o vencedor, mas
como escolheriam as jogadas e, segundo, não ficaria uma sessão longa, no máximo duas horas/aula..
No jogo, a primeira partida foi feita com as regras originais, para eles simples. Por esta razão,
sugerimos, nas duas partidas seguintes, acrescentarem operações ao nível dos mesmos e, em trabalhos
futuros, ao nível da turma em questão. Na última etapa, discutimos em conjunto a atividade realizada.
Passamos a discutir os resultados.
Os participantes foram apresentados ao jogo, realizaram uma atividade envolvendo a estrutura
do mesmo junto e as operações matemáticas correlatas, incluindo o estabelecimento de planos de
ação. Depois, jogaram três partidas com as alterações nas operações possíveis, para em seguida
fazermos uma discussão conjunta.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os alunos e os professores declararam ser um jogo muito empolgante, principalmente pela ação
do acaso. Declararam também que ao jogar, fixa-se o conteúdo em dois momentos; ao fazerem cada
jogada, pois devem encontrar as operações possíveis com os valores disponíveis; ao assistirem a jogada,
pois precisam saber fazer as operações a fim de não houver equívocos. Nesse caso, as operações
atuaram como subsunções, de modo que um aluno aplica o conhecimento das operações, considera as
que são possíveis e a partir dessas possibilidades, escolha um das jogadas que considera a melhor no
sentido de abrir possibilidades para ele atingir o objetivo do jogo e, por outro lado, dificultar a vitória do
adversário.
Os participantes declararam que às vezes, embora eles soubessem determinada operação
(tinham o subsunçor), nem sempre conseguiam ver a possibilidade de usá-la para vencer o jogo, pois o
número de valores possíveis de cobrir a partir do valor de três dados, é grande, dando a possibilidade
de tanto um como outro ganhar, inclusive por estar mais atento a esta variedade de escolhas.
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Declaramos que também ajudaria os alunos a fixar o conhecimento das operações, bem como da
resolução de expressões numéricas. Neste sentido, destacamos que às vezes o oponente encontrava
um modo de ganhar o jogo e o jogador da vez não, o que tornava as partidas tão interessantes.
Destacamos que alguns alunos questionaram sobre poder ou não usar calculadora. Para Bigode, a
calculadora deve ser uma ferramenta para a atividade do aluno, mas não a fazedora de tarefas. Ela não
deve substituir o trabalho intelectual do aluno, de modo que ele deveria usa-la para encontrar mais
rapidamente as possibilidades de resultados das expressões visando otimizar as jogadas. Como o
cálculo dos valores da expressão obtida em cada jogada corresponde a um algorítimo, mas a escolha
dos componentes que vão compor a expressão precisão ser pensados, decididos, escolhidos leva a
tomada de decisões e outras habilidades mentais, esse fato nos levou a considerar o aprofundamento
da pesquisa com essa ferramenta, o que destacamos aqui..

Fig. 1: Modelo do tabuleiro do Cálculo Plus
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APÊNDICE: ATIVIDADES COM O CÁLCULO PLUS
Atividade 1. Responda às seguintes questões, utilizando as quatro operações fundamentais:
a) É possível obter o resultado 25 com os valores 5-5-1? Como?
b) É possível obter o resultado 0 com os valores 6, 3 e 2? De que maneira?
c) Utilizando, além das quatro operações, a potenciação e a radiciação, você poderia obter os
resultados dos itens anteriores, incluindo uma destas operações em sua expressão? Em caso
afirmativo, de que maneira (s)?
d) E se você puder acrescentar o fatorial às suas operações, você poderia obter os mesmos
resultados, incluindo o fatorial em sua expressão?
Atividade 2 – Suponha que você lançou os dados e o resultado obtido foi 1-1-1. Sendo as operações
permitidas adição, subtração, multiplicação e divisão, responda:
a) É possível cobrir o valor 1? De quantas maneiras? Quais são elas?
b) É possível cobrir o número 6? Por que?
c) Que outros valores podem ser cobertos?
Atividade 3 – Agora, considere serem as operações possíveis no jogo adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação, radiciação e fatorial.
Com os três dados, é possível cobrir o número:
a) 123? De que maneira(s)?
b) E o número 6 usando somente fatorial e apenas outra operação?
Atividade 4 – Considere que no lançamento dos dados você obteve 6-2-3. Elabore e escreva na tabela
abaixo cinco expressões diferentes possíveis de formar com as operações do item anterior e os valores
possíveis de serem obter.

Expressão

Valor obtido
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PAINEL 54: LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA E A MEDIAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARA O
PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
CLOVIS GOMES DA SILVA JUNIOR
Universidade de Pernambuco (UPE) – Campus Garanhuns / gomesclv@ig.com.br

RESUMO
Este texto aborda o Livro Didático de matemática como uma ferramenta profissional que contém o
conteúdo programático matemático a ser utilizado em sala de aula pelo professor, bem como as
recomendações didáticas, pedagógico e metodológico para a prática profissional do professor.
Conteúdos e recomendações que o professor ao utilizar o faz interagir e refletir com seus saberes de
formação inicial e profissionais. Neste contexto o Livro Didático surge como uma ferramenta mediadora
de aprendizagem na formação continuada do professor de matemática. Este projeto foi desenvolvido
com professores do ensino fundamental «6° ao 9° ano» e médio ao Brasil (colégio e liceu na França) e
com apoio do “Programa Alβan, Programa de bolsas de alto nível da União Européia para America
Latina, bolsa n° *E06D101218BR+”.
Palavras-chave: Livro Didático, Mediação de Aprendizagem, Formação Continuada.

ABSTRACT
This
paper discusses the
textbook of
mathematics
as a professional
tool
thatcontains
the mathematical curriculum to be used in the classroom by the teacher,as well as
recommendations didactic, pedagogical and methodological frameworkfor teachers' professional
practice. Contents and recommendations of the teacher to use it to interact and reflect their
knowledge of training and professional. In this context the textbook emerged as a mediating tool for
learning in the continuing education of mathematics teachers. This project was developed
with elementary school teachers' 6th to 9th grade "and medium to Brazil (college and high school in
France) and with the support of the" Programme Alban, Scholarship Program forhigh-level European
Union to Latin America, scholarship no [E06D101218BR]".
Keywords: Textbook, Facilitating Learning, Continuing Education.

INTRODUÇÃO
Hoje em dia o Livro Didático (“LD”) é um instrumento estruturado para se inserir em processos
de ensino/aprendizagem [Gerard & Roegiers (2003); Silva Junior (2006)]. Sendo a concepção de “LD”
atribuída ao livro usado de forma sistemática no ensino/aprendizagem de um determinado objeto de
conhecimento já consolidado como disciplina. Para tal ele é uma publicação dirigida tanto aos
professores quanto aos alunos.
Vários pesquisadores abordam que o “LD” possui funções específicas, todas em torno de
questões: pedagógicas; didáticas e de conteúdos. Por exemplos: Chopin (2005) aborda que o “LD”
possui: Função referencial curricular ou programática; Função estrutural; Função ideológica/cultural e
Função documentária. Séguin (1998) põe que o “papel” do “LD” é enfatizado ao nível de sua ação
pedagógica com: Papel formativo; Papel de estruturação e organização de aprendizagem e Papel de guia
de aprendizagem. E Gérard & Roegiers (1998) cita que o “LD” possui: Função de transmissão de
conhecimento; função de desenvolvimento de capacidades e de competências; função de consolidação
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das aquisições de aprendizagem; função das avaliações das aquisições; função de ajuda na integração
das aquisições e a função de educação social e cultural.
Isto nos conduz a dois modos de uso do “LD” que se relacionam diretamente com a formação
do próprio professor: inicialmente pelos conteúdos e o segundo através da metodologia com que ele
trás estes conteúdos. Isto engloba a progressão de saberes organizados que ao longo do tempo constitui
suas organizações internas em capítulos.
Diante disto o papel do “LD” no processo ensino/aprendizagem tem sido destacado por vários
autores e em vários parâmetros. Por exemplo, Mogilnik (1996) aborda que a forma com que o “LD” é
estruturado em blocos com objetivos, programação temporal, estratégias e instrumentos de avaliação,
facilitam a sua utilização não somente como mais um recurso didático, mas assumem a característica de
um currículo a ser seguido pelo professor. No entanto, Belfort & Mandarino (2004) põe que o “LD” é
mais do que uma simples ferramenta para o professor de matemática, ele é também material de estudo
e muitas vezes o único que professor pode contar para lidar com as consequências de uma formação
inicial deficiente.
Neste contexto Métoudi & Duchauffour (2001) abordam que o trabalho com o “LD” tem por
consequência de modificar a prática do professor. Bruillard (2005) põe que o “LD” pode ser também um
instrumento de formação do professor e frequentemente o único elemento de formação contínua.
Assim como, Arruda & Moretti (2002) aborda que o “LD” adotado nas séries iniciais do ensino
fundamental nas escolas públicas é um recurso didático que junto ao professor não especialista, é
utilizado como fonte e currículo.
O professor ao usar o “LD” possui um triplo aprendizado, pois não aprendem somente os
elementos da matemática a ensinar, como também, os elementos lógicos subjacentes às atividades
matemáticas e a maneira de conduzir a aprendizagem dos alunos [Assude & Margolinas (2005)].
Assim, o uso atual do “LD” é condicionante para a formação do professor e o professor utiliza
de várias formas: uso para preparar as lições, uso pelos conteúdos, uso pelos exercícios, uso como
auxilio pedagógico, uso como auxilio didático, etc. Torna-se visível uma necessidade adaptativa do
conhecimento teórico e prático do professor, gerando significância a sua aprendizagem teórica.
Estas reflexões põem em jogo conhecimentos já adquiridos pelo professor referentes ao
disciplinar e o profissional. Os quais o professor pode simplesmente pôr em prática ou adaptar, ampliar
e acomodar estes conhecimentos. Tais ampliações e adaptações dão-se quando ao usar o “LD” o
professor põe seus conhecimentos e saberes profissionais em jogo, pois estes podem ser suficientes
para que ele desenvolva suas atividades ou necessitem de um novo saber para dar significância ao fato,
assim como também é comum por vezes a necessidade de se gerar uma nova competência profissional
para o professor que necessite de conhecimentos já anteriormente desenvolvidos.
Assim, o “LD” se insere dentro de um processo de construção de conhecimento por parte do
professor, que ocorre dentro de uma ação situada na própria atividade profissional. Isto nos conduz a
construção e ampliação de conhecimentos não iniciais, e sim continuados, pois já faz parte do processo
de desenvolvimento profissional de quem já possui uma formação inicial. Este processo faz com que um
conceito ou proposição, potencialmente significativo, seja assimilado sob uma ideia ou conceito mais
exclusivo, já existente na estrutura cognitiva, como, por exemplo, extensão, elaboração ou qualificação
do mesmo. A nova informação adquire significado por meio de interação com subsunçores, reflete uma
relação de subordinação do novo material em relação à estrutura cognitiva preexistente. Logo, ele faz
parte de uma formação continuada e significativa.

MARCO TEÓRICO
Para Plaisance & Vergnaud (2005) o individuo desenvolve um repertório de competências e de
concepções ao curso de sua experiência e estes repertórios dizem respeito a domínios variados:
técnicos, temporais, sociais, lingüísticos, artísticos, científicos, espaciais, etc., e dentro desses
repertórios existem os sub-repertórios que o sujeito para identificá-los se apoia sobre as disciplinas de
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referência e sobre a psicologia com a consciência que cada competência é ligada a outras por filiações e
rupturas, que faz o sujeito as analisar.
Vergnaud (2007) aborda que existe um campo de experiência do sujeito obrigatório, adquirido
pela experiência cotidiana, escolar, profissional e de formação. Este campo da experiência envolve todos
os objetos e ferramentas que o sujeito utiliza em suas ações, como por exemplo, o “LD” utilizado pelo
professor em sua atividade profissional quotidiana.
Observamos que este processo de análise de aquisições e transmissão de competências
profissionais encontra-se em um momento de intersecção entre o conhecimento adquirido na formação
inicial, conhecimento vindo da experiência, e a formação de novos conhecimentos profissionais. Neste
contexto podemos analisar que a formação de competências profissionais do professor está conectada a
formação inicial e a atividade desse professor. Consequentemente depende do texto do saber, das
ferramentas, da didática, da pedagogia e da metodologia que é vista na formação do professor e em sua
atividade profissional.
Tomamos como exemplo três aspectos de relação entre a formação e a prática profissional do
professor de matemática: Inicialmente a forma como é vista o conteúdo na formação do professor e a
forma como o professor trabalha estes conteúdos em sua atividade profissional; o confronto entre as
estruturas do texto do saber nos dois níveis (formação e atividade) e a falta de formação para análise e
uso de ferramentas e textos didáticos.
Com relação à formação conteudista matemática do professor de matemática do ensino
fundamental (6° ao 9° ano) e ensino médio, ocorrem na maioria das vezes dentro de um processo sem
contextualização e problematização, havendo grande enfoque no desenvolvimento de algoritmos. No
entanto, o professor de matemática em sua atividade profissional necessita fazer mediação e ou
transmissão dos conteúdos de forma contextualizada e através de problematizações.
O segundo aspecto trazido por nós aborda o confronto entre o texto do saber utilizado na
formação dos professores que na maioria das vezes é estruturado por conteúdos técnicos,
fragmentados por subáreas e sem continuidade, bem como, longa sequência de exercícios
descontextualizados. No entanto o texto do saber utilizado na atividade profissional do professor de
matemática necessita de ser sequenciado, contextualizado e possuidor de estruturas metodologias,
didáticas e pedagógicas.
O terceiro aspecto abordado por nós é a falta de formação para analise e uso de ferramentas
e textos didáticos na formação inicial do professor. No entanto, ferramentas e textos didáticos são os
objetos de uso do professor em sala de classe e fora dela. Em sala de classe para auxiliá-lo no processo
de mediação entre o aluno e o saber. Fora de sala de classe para planejar, estruturar e organizar suas
atividades profissionais.
Nestes três aspectos podemos inserir o “LD” de matemática como objeto mediador entre a
formação inicial e a construção de competências profissionais do professor. A princípio ele busca
problematizar e contextualizar o texto do saber a ser ensinado. Em segundo ele é um objeto fabricado
para auxiliar o professor em suas atividades com relação à didática, a pedagogia e a metodologia. Para
tal ele aborda os conteúdos em sequência, com organização gráfica, bem como estruturas linguísticas e
simbólicas. Por fim, o aspecto que institucionaliza o uso do “LD” sem que o professor possua formação
para tal, o que o faz seguir suas estruturas didáticas e metodológicas.
Neste contexto a solução de um problema surge de repente e é como uma espécie de intuição,
ela parece estável e susceptível de ser transferida para outras situações mais ou menos semelhantes;
ela surge por que o sujeito compreendeu a relação entre os diferentes elementos da situação no seu
conjunto e não como resultado de reações isoladas a estímulos isolados; Assim como, ao utilizar seus
conhecimentos adquiridos em sua experiência é necessária a relação entre as partes e o todo para dar
significado à aprendizagem.
Para o campo das teorias cognitivas a aprendizagem consiste numa mudança na estrutura
cognitiva do sujeito ou na maneira como ele percebe, seleciona e organiza os objetos e os
acontecimentos e lhes atribui significado. A aprendizagem situando-se por um lado nas experiências
anteriores, e por outro, nos fins que o sujeito pretende atingir.
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Neste campo uma das teorias que buscou discutir a aprendizagem no contexto escolar foi a
Teoria da Aprendizagem Significativa desenvolvida por Ausubel, que chegou á identificar quatro tipos de
aprendizagem: Aprendizagem por recepção significativa ou compreendida; Aprendizagem por recepção
mecânica ou memorizada; Aprendizagem por descoberta significativa ou compreendida; E
aprendizagem pela descoberta mecânica ou memorizada.
Ausubel aborda que é mais fácil aprender se a informação for organizada e sequenciada de
uma forma lógica, isto é, de tal maneira que objetivos que pressupõe conhecimentos anteriores não
sejam ensinados sem que esses conhecimentos estejam realmente presentes e segundo estratégias que
facilitem a organização da matéria a aprender em conjuntos significativos que visem uma melhor
facilitação e retenção de aprendizagem.
Para Ausubel, a aprendizagem significativa 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, a qual Ausubel define como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor,
existente na estrutura cognitiva do individuo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova
informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do
aprendiz.
Sendo assim, estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de conceitos
que são representações de experiências sensoriais do individuo, que após a descoberta em si, a
aprendizagem só é significativa se o conteúdo descoberto ligar-se a conceitos subsunçores relevantes, já
existentes na estrutura cognitiva, ou seja, a aprendizagem é significativa, se a nova informação
incorpora-se de forma não arbitrária à estrutura cognitiva. Segundo Moreira (2006), os conhecimentos
âncoras ou “subsunçores” podem ser conceitos, ideias, proposições já existentes na estrutura cognitiva,
capazes de servir de “ancoradouro” a um novo conhecimento de modo que este adquira, assim,
significado para o aprendiz.
Neste contexto Ausubel, recomenda o uso de organizadores prévios que sirvam de âncora para
a nova aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a
aprendizagem subsequente. Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do
material a ser aprendido em si. Desta feita, os organizadores prévios possuem a função de servir de
ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o material possa se aprendido
de forma significativa, ou seja, organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida
em que funcionam como pontes cognitivas. Moreira (1982, p. 42) evidencia que um OP deve apresentar
não só a possibilidade de diferenciação progressiva como também a reconciliação integradora, princípio
que se leva em conta quando se explora explicitamente as relações entre ideias, proposições e
conceitos, apontando similaridades, diferenças significantes e reconciliando inconsistências reais e
aparentes.
Nesta teoria, a assimilação é um processo que ocorre quando um conceito ou proposição,
potencialmente significativo, é assimilado sob uma ideia ou conceito mais exclusivo, já existente na
estrutura cognitiva, como por exemplo, extensão, elaboração ou qualificação do mesmo. A nova
informação adquire significado por meio de interação com subsunçores, reflete uma relação de
subordinação do novo material em relação à estrutura cognitiva preexistente.
Estrutura esta que o uso do “LD” por parte do professor se insere, pois o professor já possui
conceitos âncoras aprendidos em sua formação inicial, e o “LD” se encarrega de apresentar outros
conhecimentos hierarquizados para interagir com eles.

METODOLOGIA
Este texto faz parte de uma pesquisa de natureza exploratória descritiva, com a coleta de
dados feita através de questionários aplicados a 180 professores de matemática do ensino fundamental
«6° a 9° ano» e ensino médio (Estado de Pernambuco Brasil) e 66 professores de matemática do colégio
e do liceu (Academias de Dijon e Lyon França).
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Para o tratamento da informação foram utilizadas planilhas com o objetivo de sintetizar os
dados de forma a poder fazer a utilização do logícial “CHIC” (Classificação Hierárquica Implicativa e
Coesitiva).

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Por iniciar esta análise, analisamos o uso do “LD” de matemática por parte do professor dentro
de sua atividade profissional como ferramenta para busca de conhecimentos, informações e
aprendizagem. A principio o professor foi questionado se ele utiliza ou já utilizou o “LD” para aprender.
A este questionamento foi respondido que 85% dos professores investigados no Brasil 95% dos
professores investigados na França utilizam ou já utilizaram o “LD” de matemática para aprender. Em
sequência a investigação deu-se em busca de verificar se o “LD” auxilia na formação do professor.
Tivemos que 63% dos professores participantes da pesquisa ao Brasil e 70% dos professores
entrevistados na França afirmaram que o “LD” auxilia em sua formação profissional.
Junto à confirmação dos professores utilizarem ou já terem utilizado o “LD” de matemática
para aprender buscamos saber em que se dava este auxílio, e obtivemos que 80% dos professores
investigados ao Brasil e 37,9% dos professores entrevistados na França utilizam na busca de informações
científicas. Em sequência obtivemos que, aproximadamente nove a cada dez professores investigados
ao Brasil e seis a cada dez professores investigados a França usam o “LD” de matemática como material
de estudo.
Esta situação de utilização do “LD” de matemática por parte do professor de matemática para
busca de informações científicas, aprendizagem científica, formação científica ligada à disciplina, o
conduz ao desenvolvimento de suas competências profissionais.
Tais informações nos direciona a confirmar o “LD” como um objeto de uso profissional, que o
professor utiliza dentro de suas atividades em busca de formações científicas. Esta busca pode ser de
ordem do conteúdo ou mesmo didático/pedagógico no processo de aprendizagem cognitiva e que
possui bases em conhecimentos anteriores. Bem como, quando ele é utilizado como um instrumento
mediador de aprendizagem em busca de conhecimento e aprendizagem, se caracterizando como um
instrumento utilizado para estudos, em busca de possibilitar significatividade a suas aprendizagens
teóricas iniciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados analisados mostram que o professor considera o “LD” de matemática como uma
ferramenta que ele utiliza para fazer consultas e estas consultas se dão em busca de informações
científicas, informações didáticas, e informações pedagógicas. Assim, ele considera o “LD” de
matemática desse nível de ensino como uma obra de mediação do conhecimento.
Todo este contexto está fundamentado dentro de uma aprendizagem significativa onde o
campo de desenvolvimento para dar significado à aprendizagem não esta sendo a sala de aula como
propôs em seus estudos Ausubel, mas sim a atividade profissional do profissional professor quando do
uso do “LD”, e este funcionando como mediador entre o conhecimento e o professor como aprendiz,
que se utiliza de sua formação inicial como organizadores prévios para desenvolvimento de novas
aprendizagens, desenvolvendo suas competências profissionais para dar significado a conceitos e
proposições utilizadas dentro de sua atividade profissional.
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RESUMO
Nesse estudo foram desenvolvidas atividades com a utilização da contação de histórias como
um organizador prévio significativo e tendo por auxílio o mapa conceitual que representou um material
potencialmente significativo, como também serviu para a formação de novos subsunçores. Estes
recursos são sugestões de como o professor pode trabalhar um conteúdo de Língua Portuguesa sobre
contos de fadas. As atividades foram realizadas em uma escola da rede pública, com estudantes de uma
turma de 4ª série do ensino fundamental, tendo por base a teoria da aprendizagem significativa. As
atividades de alguns estudantes foram avaliadas através da construção de um mapa conceitual e da
elaboração de um texto redigido por eles, com o objetivo de verificar se os mesmos apresentam as
condições necessárias para a ocorrência de uma aprendizagem significativa (possuir subsunçores
adequados, relacionar-se com um material potencialmente significativo e possuir predisposição para
aprender).
Palavras – Chave: Ensino de Língua Portuguesa, Mapa Conceitual, Aprendizagem significativa.

ABSTRACT
In this study were developed activities with utilization of taleteller as a previous significative organizer
and having as help the evaluate map that represented the significative powerfully material, such as
supplied the formation of subsumers. These resources are suggestions such as the teacher can work the
language content about the fairy tale. The activities were accomplished at a public school with a group
of students of fourth fundamental series teaching, based on apprenticeship significative theory. The
activities of some students were evaluated through of construction of one conceptual map and the
elaboration of a text wrote by them with the purpose to evaluate if they show the necessary conditions
to occurrence of significative apprenticeship (to possess adequate subsumers, bring into relation with
the material powerfully significative and possess predisposition to learn).
Key-words: Teaching of the Portuguese language, Conceptual map, Significative apprenticeship.

INTRODUÇÃO
O trabalho desenvolvido com estudantes das séries iniciais tem exigido por parte dos
profissionais que trabalham com educação, cada vez mais, um planejamento que envolva aulas mais
dinâmicas e consequentemente possa facilitar o trabalho do professor e estimular a aprendizagem dos
estudantes.
Ultimamente tem sido um grande desafio para os professores das séries iniciais, trabalharem
em sala de aula questões que envolvam a compreensão da estrutura e funcionalidade dos diferentes
gêneros textuais, bem como a sua aplicação através da produção de textos escritos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997, p. 72) ressaltam a
importância de se trabalhar nas séries iniciais a linguagem oral através de várias técnicas que são
sugeridas, dentre elas podemos citar os contos de fadas.
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Através do trabalho com os contos de fadas na linguagem oral o professor estará preparando os
estudantes para uma futura estruturação e elaboração de textos escritos, isso fará com que eles
compreendam melhor o funcionamento e importância de outros gêneros que serão estudados
futuramente.
Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Língua Portuguesa (1997, p. 84) estabelecem
alguns objetivos a serem alcançados com relação às atividades voltadas para o desenvolvimento da
produção escrita dos estudantes como organização de ideias respeitando as características textuais de
cada gênero, utilização de recursos coesivos oferecidos através do sistema de pontuação e também
através da inserção de conectivos que mais se adequarem a linguagem escrita, utilização de expressões
que indicam tempo e causa e a elaboração de anotações a partir da exposição oral, como também a
confecção de resumos.
É necessário que o professor busque e desenvolva estratégias para que esses objetivos
propostos pelos PCNs de Língua Portuguesa sejam atingidos.
Em nossa inquietação para uma melhor promoção de um processo de aprendizagem
satisfatória, resolvemos relacionar o conteúdo e objetivos propostos pelos PCNs de Língua Portuguesa a
teoria da aprendizagem significativa, desenvolvida por David Ausubel.
Procuramos desenvolver uma metodologia de ensino que fizesse uso da contação de histórias e
do mapa conceitual, utilizado tanto como um instrumento de avaliação quanto um auxiliador no
processo de organização dos conceitos. Será nosso instrumento de estudo as contribuições desses
recursos para o ensino de Língua Portuguesa em uma turma de 4ª serie do ensino fundamental.
Nossa pesquisa tem como objetivos: Propor a utilização dos contos de fadas e do mapa
conceitual no ensino de Língua Portuguesa, visando identificar as condições para uma aprendizagem
significativa, avaliar se os contos de fadas, utilizados como um organizador prévio contribuíram para a
organização dos subsunçores presentes na estrutura cognitiva, identificar se o mapa conceitual
contribuiu para formação de subsunçores adequados, sendo ele utilizado também como um material
potencialmente significativo e verificar se o uso conjunto da contação de histórias e do mapa conceitual
influenciaram na predisposição do estudante a aprender o conteúdo proposto.

MARCO TEÓRICO
Os PCNs de Língua Portuguesa exigem que o professor desenvolva suas atividades pedagógicas
com base em uma teoria, que corresponda aos objetivos propostos na aprendizagem de um
determinado conteúdo.
Visando atingir uma aprendizagem satisfatória por parte dos estudantes recorremos a teoria da
aprendizagem significativa que é definida como a interação não arbitrária e não literal de uma nova
informação, que se relaciona com uma estrutura de conhecimento relevante, a qual é definida como
subsunçor. O subsunçor é uma estrutura presente na estrutura cognitiva do indivíduo e que geralmente
representa uma ideia, proposição ou conceito, servindo de ancoradouro para a nova informação
(AUSUBEL,2003, p.71).
Para que esse processo de aprendizagem ocorra é necessário que o indivíduo tenha subsunçores
adequados ao conteúdo que lhe será proposto, tenha contato com um material potencialmente
significativo e apresente uma predisposição para aprender o que lhe será ensinado. Se o aprendiz não
tiver predisposição para a aprendizagem de um determinado conhecimento ele sofrerá por um processo
de aprendizagem mecânica, que tem por característica a retenção de um conhecimento, de forma que o
mesmo acabe não interagindo com os subsunçores presentes em sua estrutura cognitiva.
Há momentos em que o indivíduo não possui subsunçores adequados para a ocorrência de uma
aprendizagem significativa, nesse caso Ausubel (1980, 2003) sugere o uso de organizadores prévios, esse
recurso funciona como um material introdutório, utilizado antes do conteúdo proposto e tem por
objetivo propiciar ao individuo a formação de subsunçores que sejam relacionáveis ao conteúdo
proposto.
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Pensando em materiais que possibilitem a aprendizagem significativa, resolvemos utilizar o
mapa conceitual como um instrumento que possibilite ao estudante a organização e compreensão de
novos conceitos.
O mapa conceitual é formado a partir da relação entre conceitos-chave e palavras de ligação, os
quais facilitam a organização do conhecimento. Os conceitos-chave são definições que caracterizam um
determinado conteúdo e as palavras ou frases de ligação estabelecem o tipo de relação entre os
conceitos que estão sendo ligados.
Moreira (1983, p. 75) define mapa conceitual como sendo diagramas bidimensionais, que
mostram relações hierárquicas entre conceitos de uma disciplina, derivando a sua existência da própria
estrutura da disciplina.
Segundo Novak (1984, p.31,32) os mapas conceituais têm como função esclarecer um pequeno
número de conceitos-chave que compõe um determinado conteúdo, bem como resumir de forma
esquemática o que foi aprendido. Esse tipo de mapa é organizado de maneira hierárquica, apresentando
conceitos mais gerais e inclusivos localizados no topo do mapa, com conceitos mais específicos situados
abaixo dos mais inclusivos.
Quando o estudante utiliza o mapa conceitual para organizar a sua aprendizagem sobre
determinado tema, ele passa a compreender melhor as dificuldades que possa ter com relação ao
entendimento do mesmo. E assim relacionar de forma significativa os conceitos e proposições que
fazem parte do conteúdo. Novak (1984, p.33) afirma que a utilização do mapa de conceitos ajuda a
estimular a criatividade do estudante.
Tavares (2007) afirma que com a ajuda do professor ou de materiais instrucionais os estudantes
terão interesse em sua tarefa. O professor perceberá o nível de conhecimento de cada estudante a
partir do grau de dificuldade que cada um poderá ter no momento em que estiver confeccionando um
mapa. Novak (1984, p.35) explica que o processo que envolve o fazer e refazer de mapas conceituais
estimula o pensamento em equipe, de maneira que venha a facilitar o desenvolvimento do pensamento
reflexivo.
Vale ressaltar o professor que ao trabalhar o mapa conceitual em sala de aula utilize-o forma
coerente com a sua prática, respeitando o desenvolvimento cognitivo de cada um e adequando a
diferentes disciplinas e também a diversas situações didáticas.
Muitos professores utilizam o mapa conceitual para avaliar tanto os conhecimentos prévios dos
estudantes, como para obter uma visualização de como eles organizam o conhecimento de um
determinado conteúdo trabalhado em sala de aula.
Das diversas possibilidades de aplicação, iremos utilizar o mapa conceitual como instrumento
para avaliar de que maneira os estudantes estão relacionando os seus conhecimentos prévios às
informações que lhes foram dadas.

METODOLOGIA
Para se atingir os objetivos propostos nesse trabalho, elaboramos a metodologia descrita nos
tópicos abaixo.
A pesquisa foi realizada em uma escola rural da rede municipal de ensino, com 18 estudantes de
uma turma de 4ª série do ensino fundamental, essa instituição está localizada no município de Lajedo.
Antes de iniciarmos a aula sobre os contos de fadas, oferecemos aos estudantes uma oficina
sobre a construção e funcionalidade do mapa conceitual. Essa oficina serviu para que os estudantes
pudessem apreender a elaborar um mapa conceitual utilizando os seus conhecimentos sobre o tema
que fosse proposto posteriormente (contos de fadas), servindo como um organizador prévio.
Após esse momento elaboramos uma aula de Língua Portuguesa sobre a contação e reescrita
dos contos de fadas.
A metodologia da pesquisa organizou-se em duas aulas. Na primeira aula foi explicado para os
estudantes o funcionamento e função do mapa conceitual (oficina). Depois eles participaram de um
momento de contação de histórias, momento esse que aproveitamos para relembrar alguns dos mais
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conhecidos contos de fadas (Chapeuzinho vermelho, Os três porquinhos, Pinóquio e Branca de Neve),
servindo como um organizador prévio. Após a contação de histórias pedimos para que os estudantes
elaborassem um mapa conceitual do conto de fadas que eles mais gostassem. Esse momento teve como
objetivo verificar a formação de subsunçores adequados na estrutura cognitiva dos estudantes, bem
como observar se os mesmos através do mapa conceitual poderiam desenvolver algumas habilidades
relacionadas a uma produção textual como: respeitar a progressão textual (início, meio e fim), encadear
fatos em sequência cronológica, contar uma história de forma coesa e coerente, usar conectivos que
estabeleçam relação de causa, consequência e relação de tempo. Caso os mapas conceituais dos
estudantes não apresentem essas habilidades, os mesmos consequentemente não terão uma
aprendizagem significativa.
Já na segunda aula pedimos para que os estudantes elaborassem um texto expressando a sua
opinião com relação à atividade que foi desenvolvida com o uso do mapa conceitual. A partir desse
texto analisaremos se o estudante apresentou uma predisposição para a aprendizagem através da sua
motivação na execução da atividade que foi proposta.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Realizamos a nossa análise por meio das atividades (mapa conceitual e texto) que foram
desenvolvidas pelos estudantes da 4ª série do ensino fundamental, a fim de sabermos se os mesmos
apresentaram as condições necessárias para a ocorrência da aprendizagem significativa. Dos 18
estudantes que participaram da pesquisa, utilizaremos para análise desses dados apenas dois mapas,
procurando escolher aqueles que apresentassem uma caligrafia mais legível e que tenham participado
de todas as atividades desenvolvidas.
No início da oficina os estudantes tiveram um pouco de dificuldade em se apropriar dos
conceitos que envolvem a construção e uso do mapa conceitual, mas depois de alguns exercícios e
muitos exemplos eles acabaram superando as dificuldades que apresentavam.
Com relação à contação de histórias percebemos que ela teve uma forte influência no
pensamento dos estudantes com relação ao tema em questão, pelo fato de ter sido relacionável aos
seus conhecimentos prévios, servido como um organizador prévio.
Logo após pedimos para que os estudantes construíssem um mapa conceitual escolhendo dos
contos de fadas apresentados (Chapeuzinho vermelho, Os três porquinhos, Pinóquio e Branca de Neve)
o que eles mais gostassem.
Na construção do mapa conceitual, a grande maioria dos estudantes estabeleceu ligações que
relacionavam os personagens dos contos de fadas a atitudes e comportamentos que eles tivessem
envolvimento ou até mesmo a acontecimentos que os mesmos tivessem participado. A maneira como
eles estruturaram os contos de fadas no mapa conceitual envolveu a sua capacidade de organização de
uma informação ou conhecimento recebido, como também a interação das informações apresentadas
através da contação de histórias com os seus conhecimentos prévios sobre o tema, resultando a
formação de novos subsunçores.
Apresentaremos a seguir uma seleção de dois mapas e um texto, feitos por dois estudantes da
4ª série do ensino fundamental. Iremos identificar os estudantes utilizando letras para assim podermos
preservar o nome dos mesmos. A partir da análise desses mapas iremos verificar se os estudantes
conseguiram construir novos subsunçores. E com relação à análise do texto se os mesmos apresentaram
predisposição para a aprendizagem.
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Figura 1: mapa confeccionado pelo estudante R.

Figura 2: mapa confeccionado pelo estudante A.
Os mapas dos estudantes R e A se tratavam da representação do mesmo conto de fadas
(Chapeuzinho Vermelho), mas os dois mapas apresentaram perspectivas diferentes, ou seja,
representaram apenas os momentos do conto que lhe chamaram mais atenção, fazendo relação do que
lhe foi contado com o que eles já conheciam, resultando então na formação de novos subsunçores.
Com relação à aprendizagem das habilidades que envolvem a produção textual, os dois mapas
apresentam progressão textual (início, meio e fim), os estudantes R e A conseguem contar a história
respeitando a sequência em que os fatos aconteceram, usam conectivos simples, os quais aparecem nas
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frases de ligação, os mesmos também procuram expressar a relação de causa e conseqüência,
mostrando que a atitude de um personagem pode trazer benefícios ou malefícios a outros personagens.
Através dessa atividade acabamos avaliando também a capacidade que o estudante tem em
resumir uma dada informação ou conhecimento. No que diz respeito a este aspecto os estudantes R e A
conseguiram sintetizar o conto de fadas representando os acontecimentos que foram mais significantes
para essa história.
Já com relação aos textos, os estudantes demostraram sua satisfação em ter participado da
atividade, bem como a sua predisposição em participar de futuras atividades que envolvam o uso do
mapa conceitual. Podemos observar o texto do estudante A que expressa a sua satisfação em ter
participado da atividade.

Figura 3: texto confeccionado pelo estudante A.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa observamos que os estudantes apresentaram as condições necessárias para a
ocorrência de uma aprendizagem significativa. Com relação à contação de histórias a grande maioria
conseguiu representar através do mapa conceitual, aspectos que a mesma apresentava.
O mapa conceitual representou os conhecimentos que os estudantes construíram através da
contação de história e da oficina, como também o tipo de relação que eles estabeleciam entre esses
conceitos, ou seja, a forma de organização dos mesmos, eles conseguiram confeccionar os mapas
conceituais de acordo com as habilidades que são exigidas em uma produção textual (progressão textual
(início, meio e fim), encadear fatos em sequência cronológica, contar uma história de forma coesa e
coerente, usar conectivos que estabeleçam relação de causa, consequência e relação de tempo).
Os estudantes que participaram de todas as etapas da pesquisa (oficina, contação de histórias,
confecção de mapas e elaboração do texto) demonstraram ter apreendido as principais características
de organização do texto, através do desenvolvimento das habilidades de produção textual, aqui já
mencionadas. Dessa forma podemos concluir que, a contação de histórias como um organizador prévio,
a elaboração do mapa conceitual para demonstrar os subsunçores que os estudantes formaram e a
elaboração do texto que expressa a sua predisposição para a aprendizagem, foram instrumentos que
contribuíram significativamente para a aprendizagem satisfatória dos mesmos.
A utilização desses recursos não só influenciou na aprendizagem, como também no
comportamento dos estudantes, prendendo a atenção deles por mais tempo e fazendo com que eles se
envolvam mais nas atividades, de forma que consigam estabelecer relações entre o que já sabem e que
se pretendem aprender.
Através da análise dos textos confeccionados pelos estudantes observamos que a maioria deles
demonstrou entrosamento com o material apresentado (mapa conceitual), bem como entusiasmo e
satisfação em ter participado das atividades propostas.
Vale salientar que a utilização desses recursos (contação de histórias e mapa conceitual) poderá
ser utilizado como um material de apoio para o professor das séries iniciais que pretende fazer uso,
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lembrando que, a utilização dos mesmos implica em um planejamento por parte do professor, de forma
que, as atividades que forem propostas por ele atendam a objetivos os quais favoreçam a aprendizagem
dos estudantes, bem como a construção de novos conhecimentos.
Como o objetivo desse trabalho era de verificar se as condições para Aprendizagem Significativa
propostas por Ausubel foram alcançadas utilizando-se atividades como a contação de histórias e o uso
do mapa conceitual, pretende-se desenvolver em pesquisas futuras, atividades que envolvam outras
disciplinas e outras séries do ensino fundamental, com estudantes de instituições públicas. Essa
pesquisa terá por objetivo avaliar se o estudante satisfaz essas condições e obtém uma aprendizagem
significativa.
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RESUMO
A comunicação apresentada retrata as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão37 no Colégio
Estadual Teotônio Vilela, cujo foco principal é a busca do aprofundamento dos saberes geométricos
abordados no ensino fundamental, proporcionando aos alunos o desenvolvimento da argumentação
lógica, aspectos de visualização e aplicabilidade da geometria no cotidiano, permitindo assim uma maior
aproximação entre o abstrato e o concreto. A utilização de conhecimentos prévios, sugeridos pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais, e a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel foram
ferramentas utilizadas para que os alunos desenvolvessem tais habilidades, durante todas as etapas de
implementação das atividades, observou-se um progresso gradativo e significativo dos alunos no que diz
respeito à compreensão desses saberes geométricos. A intervenção com o real, bem como os
conhecimentos que os alunos já trazem em sua vivência diária contribuíram para que os mesmos
conquistassem uma autonomia na construção de conceitos que anteriormente existia apenas de forma
abstrata.
Palavras–chave: geometria, visualização geométrica, autonomia, aprendizagem significativa.

ABSTRACT
The paper
presented depicts the
activities
of
the Extension
Project1 in
the
State
College Teotônio Vilela, whose
primary
focus is
the
pursuit
of deeper knowledge of
geometric addressed in elementary school, providing students with the development of logical
reasoning, visualization aspects and applicability of geometry in everyday life, thus allowing a closer
relationship between the abstract and concrete. The use of prior knowledge, suggested by
the National Curriculum, and the Theory of Meaningful Learning of Ausubel tools were used so that
students develop these skills during all stages of implementation of activities, there was a gradual and
significant progress of students with respect to the understanding of geometric knowledge. The
intervention with the real and the knowledge that students already have in your daily living contributed
to conquer the same autonomy in the construction of concepts that previously existed only in abstract
form.
Keywords: geometry, geometric visualization, autonomy, meaningful learning.

37

Projeto de Extensão: “O visual e o concreto no ensino de geometria: uma abordagem sobre a observação, estudo
e construção de objetos geométricos com a participação de alunos da rede pública de ensino de Feira de Santana”,
da Universidade Estadual de Feira de Santana, registrado sob RESOLUÇÃO CONSEPE 070/2009.
1
Extension Project: "The visual and practical teaching of geometry: an approach to observation, study and
construction of geometric objects with the participation of students in public schools in Feira de Santana", of State
University of Feira de Santana, registered under CONSEPE RESOLUTION 070/2009.
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INTRODUÇÃO
A Geometria desempenha um papel fundamental para a formação do educando, uma vez que
propicia a oportunidade para construir um modelo de pensamento próprio para que possa
“compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive” (BRASIL, 1997,
p.55).
Pensando em uma forma de contribuir para uma melhor aprendizagem dos conceitos
geométricos, foram desenvolvidas atividades que proponham uma alternativa pedagógica que venham
a ser utilizadas como ferramenta para educadores que buscam uma mudança no quadro de estagnação
que se encontra o ensino de Geometria.
Para Almeida e Martins (2001), os educadores necessitam de alternativas pedagógicas que
auxiliem o processo de ensino e aprendizagem de forma mais eficiente. Nesse sentido, foi desenvolvido
esse projeto que busca instigar o processo de ensino e aprendizagem com formas diferentes de ensinar
a matemática e, mais especificamente a geometria.
Também a importância de se levar em conta o conhecimento prévio dos alunos
na construção de significados geralmente é desconsiderada. Na maioria das
vezes subestimam-se os conceitos desenvolvidos no decorrer da atividade
prática da criança. (BRASIL, 1997, p. 22).
Diante dessa sugestão dos PCN’s é que essa pesquisa em fase inicial propõe uma atenção
especial a essa potencialidade existente em cada aluno. Esse trabalho está sendo desenvolvido e
fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Teoria esta que sugere a utilização
dos conhecimentos prévios que os alunos já possuem como suporte para novos conhecimentos.

REFERENCIAL TEÓRICO
A Geometria contribui para o desenvolvimento de habilidades práticas, tais como: utilizar o
menor caminho para se chegar ao destino desejado, utilização de mapas, confecção de roupas entre
outros, não deixando de ressaltar a importância da geometria na elaboração de táticas e estratégias em
alguns jogos. Pavanello (1995) aponta a Geometria como sendo o ramo da Matemática mais adequado
para o desenvolvimento de capacidades intelectuais, tais como a percepção espacial, a criatividade, o
raciocínio hipotético-dedutivo.
Diante disso os PCN’s afirmam que: “A aprendizagem em Matemática está ligada à
compreensão, isto é, à apreensão do significado; aprender o significado de um objeto ou acontecimento
pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e acontecimentos.” (BRASIL, 1997, p.19).
Embora haja a concordância sobre a importância da Geometria no cotidiano, a realidade acerca
do desempenho da geometria é desanimadora. As dificuldades de aprendizagem em geometria
apresentam-se de forma latente uma vez que o baixo rendimento é uma constante tanto nas turmas do
ensino fundamental como nas de ensino médio. Dentre muitas dificuldades, Bicudo (2003, p.44) afirma
que “Várias são as origens dessas dificuldades, mas certamente, a linguagem matemática desempenha,
quanto a isso, papel significativo”.
Além disso, Zuchi (2004), dizia:
Ao mesmo tempo em que a linguagem é um fator importante para o
desenvolvimento mental da criança, exercendo uma função organizadora e
planejadora do seu pensamento, ela tem também uma função social e
comunicativa. Por meio da linguagem a criança é exposta ao conhecimento
humano e adquire conceitos sobre o mundo que a rodeia, apropriando-se da
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experiência acumulada pelo gênero humano no discurso da história social.
Zuchi (2004, p. 49)
Dessa maneira fica claro que o material didático seja ele, livro, apostila ou módulo, também
contribui fortemente para um ensino deficiente, faltam mostrar e explorar bastante as aplicações, com
o intuito de tornar o ensino prazeroso e interessante aos alunos.
De
acordo
com
Pavanello
citado
por
Nascimento
(SBEM,
2004):
Além de uma deficiência dos livros didáticos, outro fator importante é o tempo, ou seja, em algumas
escolas o conteúdo geométrico é tratado apenas no final do livro didático e muitas vezes não dá tempo
para ver o conteúdo, e quando sobra tempo, o mesmo não é visto completo e tem ficado relegado a um
plano secundário.
Nesse contexto, vem sendo observado se, a utilização dos conhecimentos prévios dos alunos
contribuem para uma aprendizagem significativa dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Trabalhar
com os conhecimentos e significados que os alunos trazem do seu cotidiano proporciona um
estabelecimento de relações entre o conceito matemático, sua aplicação e a gradual aprendizagem
matemática como traz os PCN’s (1997):
O estabelecimento de relações é tão importante quanto a exploração dos
conteúdos matemáticos, pois, abordados de forma isolada, os conteúdos
podem acabar representando muito pouco para a formação do aluno,
particularmente para a formação da cidadania.” (PCN. 1997, p. 29).

No caso específico da geometria, abordar os sentidos conotativo e denotativo das palavras,
conceitos e definições referentes aos conteúdos geométricos, pode ser uma boa oportunidade para
transformar os conhecimentos prévios em aprendizagem significativa. Como afirma (Moreira e Masini,
2006, p.46) afirma que “O que se tenta salientar aqui é o duplo aspecto envolvido no significado:
aspecto denotativo e aspecto conotativo”.
Após várias maneiras de imaginar como se abordar os conteúdos de geometria, foi pensado em
trabalhar de uma forma onde o aluno pudesse participar da construção dos seus conhecimentos uma
vez que, Segundo Ausubel, para que a aprendizagem seja de fato significativa, é necessário recorrer a
conceitos ou idéias já existentes na estrutura cognitiva dos alunos. Como afirma Moreira (1982),
Para Ausubel, a aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova
informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo [...] neste processo a nova informação interage com
uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel define como
conceitos subsunçores38, existentes na estrutura cognitiva do indivíduo.
(MOREIRA, 1982, p.07)
Durante essa pesquisa será utilizado como subsunçor os sentidos conotativo e denotativo de
algumas palavras referentes a conteúdos geométricos. Será observado se à medida que o aluno constrói
os seus próprios conceitos, há melhor compreensão do que estará sendo abordado. Sendo assim,
trazendo a proposta de aprendizagem significativa através do aspecto denotativo das palavras, serão
trabalhadas atividades onde esses conhecimentos que os alunos já trazem em seu cotidiano serão
valorizados e servirão como âncora no processo de ensino aprendizagem desses conteúdos geométricos
nas séries do ensino fundamental II, ficando por finalizar apenas as formalizações necessárias.

38

Segundo Moreira, “subsunçor” é um conceito, uma idéia, 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 (Moreira, 2006, p.15)
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MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto de extensão é desenvolvido no Colégio Estadual Teotônio Vilela, situado na área
periférica da cidade de Feira de Santana-BA, esta unidade de ensino é de médio porte que atende em
sua grande maioria a alunos de bairros adjacentes a essa periferia. O colégio acima citado trabalha com
o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e com Ensino Médio, possui um espaço físico bastante razoável
que atende às necessidades dos alunos.
Este projeto de extensão atende especificamente aos alunos do Ensino Fundamental II (classe
multisseriada), o colégio cede os espaços físicos necessários ao desenvolvimento das atividades
propostas (sala de aula, quadra poliesportiva, área externa), os encontros são realizados no turno
oposto ao horário de aula dos alunos e são utilizados principalmente materiais manipuláveis em geral
recicláveis e de baixo custo, que são disponibilizados pelo projeto em questão.
Foi feita uma pesquisa qualitativa, com duração de seis meses, onde foram aplicadas em uma
turma multisseriada de alunos que foram classificados pelos professores da escola em questão com
baixo rendimento em matemática e geometria.
No mês de maio de 2010 foram iniciadas as atividades do plano de trabalho feitas em três
etapas:
1ª Etapa: Sondagem
A primeira etapa consistiu em fazer um levantamento para que pudesse ser delineado o nível de
conhecimento dos alunos em geometria, esse recorte deveria ser na turma como um todo. Para tanto
foi aplicada como atividade de sondagem o Teste de Van Hiele (Nível de reconhecimento)39. Seriam
observadas as percepções geométricas que os alunos possuíam em seu cotidiano e principalmente nos
momentos em que acontecessem os encontros.
2ª Etapa: Planejamento das atividades
De posse desse levantamento, foram feitas reuniões de planejamento de atividades que
pudessem ser aplicadas como uma forma de levar os alunos a uma investigação e reflexão sobre os
sentidos conotativo e denotativo das palavras referentes a conteúdos geométricos os quais os mesmos
iam ter contato.
Durante as reuniões onde eram preparadas estas atividades, havia uma preocupação de
conduzir as investigações de um modo que todos os alunos pudessem fazer o acompanhamento do
raciocínio e da análise de tais palavras. Vale ressaltar que, nesse momento os conhecimentos dos alunos
independiam de conhecimentos geométricos anteriores, isso devido à heterogeneidade da turma e ao
fato de ser utilizado para tal fim apenas os conhecimentos a cerca do significado das palavras
trabalhadas.

3ª Etapa: Aplicação das atividades
Feitas as atividades, era então o momento de aplicá-las com os alunos. Nesse sentido, as
atividades conduziam os alunos a se questionarem e refletirem sobre cada uma das questões
geométricas propostas nas mesmas, e esses questionamentos na maioria das vezes culminava na
necessidade de analisar a palavra que nomeava a figura geométrica. À medida que os alunos
respondiam aos questionamentos feitos nas atividades (era explorado os sentidos conotativo e
39

Segundo Lindquist, Van Hiele propões nesse nível, o reconhecimento, comparação e nomenclatura das figuras
geométricas por sua aparência global. (Lindquist, 1994).
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denotativo das palavras), iam construindo de forma gradativa e significativa as conclusões que levariam
às formalizações as quais queríamos chegar.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após o segundo mês de aplicação das atividades propostas, fomos observando que a cada dia a
autonomia dos alunos na construção de conceitos geométricos ia aumentando. De acordo com
(MOREIRA, 2001), “Quando um indivíduo aprende o significado de um novo conceito a partir de outros
conceitos que já possui, a elaboração do conteúdo cognitivo e evidentemente se dá através dos mesmos
processos de formação do conceito.” De fato pode ser constatado ao final da aplicação das atividades
que à medida que os alunos trabalhavam utilizando seu conhecimento prévio como âncora, visualizando
a geometria no seu cotidiano, iam se concretizando os aprendizados que eram trabalhados em sala de
aula.
O estímulo gerado pelas atividades propostas levava os alunos a ver e compreender a ligação do
estava sendo feito naqueles momentos e o que eles estavam estudando em sala de aula, já que a turma
trabalhada é multisseriada, alcançando dessa forma os objetivos propostos nesse projeto que dentre
vários, está o de desenvolver a habilidade na visualização geométrica, que é uma das maiores causas da
dificuldade de compreensão da geometria.
Durante uma das atividades propostas onde foi trabalhado o conceito de algumas figuras
geométricas, foi constatado de forma geral que, o conceito de triângulo era: “uma figura com três
partes iguais”. Diante disso, foram feitas intervenções do tipo: Primeiro escrevi tri-ângulo tendo o
cuidado de separar com o hífen a justaposição das duas palavras que davam origem a ela.
- O que a palavra tri-ângulo sugere?
A maior parte dos alunos respondeu:
- Tri se refere a três e ângulo são os cantos das figuras.
Nesse momento após algumas discussões, os mesmos concluíram então que triângulo era uma
figura que possuía três ângulos. De posse desse novo conceito de triângulo, os alunos começaram a
rever e reorganizar os grupos das figuras geométricas. O momento seguinte foi muito enriquecedor,
uma vez que começaram a discutir suas descobertas e tentavam aplicar a idéia em outras figuras. Surgiu
então, a curiosidade e necessidade de analisar os significados das palavras das demais figuras
geométricas.
Durante o desenvolvimento das atividades foram utilizados apenas materiais de baixo custo
(cartolina, papel metro, tesouras, giz para quadro, cola, papel ofício) ou recicláveis (revistas, caixas de
leite, caixas de bombom, garrafas pet, caixas de fósforo, cordão), materiais estes, fornecidos pelo
projeto ou que os próprios alunos pudessem ter ao seu alcance.
Vale ressaltar que, a intervenção feita por esse projeto é apenas o começo no que pode ser uma
inovação no trabalho de geometria nas séries fundamentais. Muito há ainda a ser feito para que haja
um resultado ainda mais significativo quebrando de uma vez por todas esse tabu de que, “a geometria é
difícil”, “não entra na minha cabeça, é muita abstração...”, colocações estas feitas por alunos em geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades propostas pelo projeto obtiveram um resultado expressivo no que diz respeito aos
conceitos e construções geométricas. O uso de conhecimentos prévios como âncora para trabalhar
novos conteúdos de geometria, contribuiu de forma significativa na aquisição de autonomia e
consequentemente na compreensão da mesma. A exploração dos aspectos conotativo e denotativo das
palavras abordadas nos conteúdos geométricos permitiu aos alunos construírem passo a passo seus
conhecimentos geométricos baseados em estruturas cognitivas já existentes nos mesmos, passando
dessa forma de uma aprendizagem frágil para uma aprendizagem baseada em conceitos concretos e
não apenas em abstrações.
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Fica claro dessa forma que, a partir das atividades propostas foi possível contribuir com o
ensino-aprendizagem dos conteúdos de geometria, até então trabalhados. A visualização geométrica e
sua relação com o cotidiano, explorada através do significado de palavras referentes a conteúdos
geométricos que os alunos já conhecem, proporcionada nessas atividades abr novos horizontes na
questão do domínio e autonomia dos conteúdos geométricos propostos para cada série.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, L. M. W.; MARTINS, N. Modelagem Matemática: uma aplicação usando a merenda escolar.
Anais eletrônicos do VII ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática. Rio de Janeiro, 2001.
AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano,
2003.
BICUDO, M. A. V.; GARNIÇA, A. V. M. Filosofia da Educação Matemática. 3. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2003.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática - ensino de quinta à oitava série. Secretaria de
Educação Fundamental: MEC/SEF, Brasília, 1997.
FAINGUELERNT, E. K. Educação Matemática: Representação e construção em geometria. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1999.
LINDQUIST, M. M. SHULTE, A. P. Aprendendo e Ensinando Geometria. São Paulo: Atual, 1994.
LOPES, M. L. M.; NASSER, L. Geometria: Na Era da Imagem e do Movimento. Projeto Fundão, Instituto
de Matemática, Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 1996.
MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo:
Moraes, 1982.
________________. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2001.
________________. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula.
Brasília. Ed. Universidade de Brasília, 2006.

________________. A teoria da aprendizagem significativa segundo Ausubel. In: MOREIRA, M. A e
MASINI, E. F. S. (Orgs.). Aprendizagem significativa: condições para ocorrência e lacunas que levam a
comprometimentos. São Paulo: Vetor, 2008, p.15-44.
PAVANELLO, R. M. Formação de possibilidades cognitivas em noções geométricas. Tese (Doutorado) –
Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995.
OLIVEIRA, L. A. G. et al; Normas para elaboração de trabalhos científicos. Lavras: UNILAVRAS, 2004.
ZUCHI, I. A importância da linguagem no ensino de matemática. Educação Matemática em Revista, n.16,
pg 49-55, ano 11, São Paulo, 2004.

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 480

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
PAINEL 57: PROPOSTA DE DISCUSSÃO PARA UM ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS COM
ENFOQUE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
ALVANIRA DA SILVA VALÉRIO
Aluna do Curso de Especialização em Supervisão Escolar e Gestão Pedagógica da Universidade de Pernambuco – Campus
Garanhuns/ alvaniravalerio@hotmail.com

PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCÃO
Professor Assistente da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns /Doutorando em Ensino, Filosofia e História das
Ciências – UFBA/ pedro-falcao@hotmail.com

RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta de discussão para a aprendizagem significativa dos alunos do
ensino fundamental de nove anos, principalmente, nos anos iniciais, visando uma educação de
qualidade. Para isto, algumas questões foram destacadas, como: o ambiente escolar; a formação dos
profissionais docentes que irão atender esta clientela com os estudantes e a forma de conhecimento
que está sendo ensinado a estes estudantes, ou seja, um trabalho voltado para a linguagem
contextualizada e diversificada, tanto oralmente como também na escrita. Considera-se que trabalhar e
refletir sobre estas questões de forma adequada, pode-se alcançar o que tanto se almeja, um ensino de
nove anos voltado para uma aprendizagem significativa e de qualidade.
Palavras-chaves: Ensino Fundamental; Aprendizagem significativa; Linguagem.

ABSTRACT
This paper presents a proposal of discussion for a meaningful learning of elementary school students in
nine grades, especially in the early grades, seeking a qualitative educational process. With this aim,
some issues were highlighted, as the school environment, the training of teachers who will serve this
public with students and the form of knowledge that is being taught to the students, that is, a work
committed with a contextualized and diversified language, both orally and also in writing. It is
considered that the appropriate work and reflection on these issues can help to achieve the desired aim,
that is, a nine grades teaching facing a significant and qualitative learning.
Keywords: Elementary School; Meaningful learning; Language.

INTRODUÇÃO
A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, ao longo de nossa história deve traduzir-se
em ganho de qualidade para o aluno brasileiro (OLIVEIRA, 2009). Portanto, busca-se com esta
implantação um ensino voltado para a diversificação e contextualização de conteúdos, onde o aluno
interaja com o novo conhecimento levando em conta o seu conhecimento prévio.
Ausubel (2003) em sua teoria da aprendizagem significativa enfatiza a aprendizagem de
significados (conceitos) como aquela mais relevante para os seres humanos. De acordo com esta teoria
fazer a interlocução entre o objeto de estudo novo e o conhecimento que os estudantes já possuem
sobre o mesmo é uma forma de aprimorar significativamente seu conhecimento.
Partindo deste pressuposto para que realmente os estudantes venham a ter uma aprendizagem
significativa no âmbito escolar é necessário valorizar o conhecimento que traz consigo fazendo a
interlocução com o novo. É justamente isto que se almeja com o Ensino Fundamental de nove anos,
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uma mudança não só na legislação, mas, principalmente em todos os sistemas de ensino educacionais
que irá atender a demanda estudantil (BRASIL, 2006).
Diante da necessidade em adquirir novos conhecimentos e possíveis soluções para tornar o
ensino de nove anos realmente voltado para uma aprendizagem significativa, uma vez que é de extrema
importante discutir se as escolas e os professores estão prontos para receber a demanda de estudantes
e promover, um ensino eficaz e de qualidade, justifica-se apontar aspectos importantes sobre o ensino
no contexto da linguagem, do ambiente escolar e da formação de professores dos anos iniciais.
Nessa perspectiva, o trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de discussão com
base em referenciais bibliográficos que abordam aspectos sobre o Ensino Fundamental de nove anos,
sua contextualização, a importância da linguagem oral e escrita, o ambiente escolar e a aprendizagem
significativa e, a aprendizagem significativa na formação dos professores.
Considera-se que a ampliação dos anos de escolaridade no Ensino Fundamental, pode oferecer
maiores oportunidades de aprendizagem, ao estudante que terá mais tempo no âmbito escolar para
aprimorar os conteúdos e habilidades propostas.

ENSINO FUNDAMENTAL NOS ANOS INICIAIS CONTEXTUALIZANDO A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
Com a aprovação da Lei nº 11.274/2006, ocorrerá à inclusão de um número maior de
estudantes no sistema educacional brasileiro, com isto é preciso atenção ao processo de
desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos uma vez que, fatores sociais, psicológicos e pedagógicos
devem ser vistos e respeitados (BRASIL, 2006).
Os objetivos do Ministério da Educação (MEC) com o aumento do número de anos da Educação
Básica obrigatória são vistos como um avanço, já que a inclusão desses estudantes é um grande passo
para a democratização do acesso escolar. Uma vez que, com essa implantação propõe a melhoria do
desempenho dos estudantes ao longo da vida escolar. Começando mais cedo a criança tende a ter
resultados superiores no futuro. (BRASIL, 2004).
Segundo Alves (2003) cabe reconhecer o quanto o Brasil avançou em direção à democratização
do acesso e da permanência do aluno no Ensino Fundamental, pois, hoje, 97% das crianças estão na
escola. Entretanto, avalia-se que o modelo educacional vigente não provocam mudanças efetivas de
comportamento para construir uma cidadania solidária, responsável e comprometida com o país e com
seu futuro.
Com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos busca-se justamente rever o sistema
educacional brasileiro, para que, por meio da educação, resgate e promovam no educando mudanças na
forma de agir e pensar rumo à cidadania consolidada e comprometida com a sociedade. E isto implica
em qualidade de ensino e em que linha de pensamentos se espera ramificar ao longo de sua da
trajetória educacional.
Segundo Moreno e Paschoal (2009, p.41), independente de a criança de seis anos ser
matriculada na educação Infantil ou no Ensino Fundamental, cabe-nos oferecer-lhe uma educação capaz
de contribuir para o seu desenvolvimento físico, psíquico, social e intelectual. Uma educação que, em
primeira instância, respeite os direitos da criança, quanto: a um professor qualificado; a um espaço
adequado e rico em estímulo agradável aos olhos infantis; a um tempo bem planejado capaz de
satisfazer suas necessidades; à construção de novos saberes; à descoberta do mundo a sua volta; a
brincar e ser feliz nesta fase da vida que merece toda a nossa atenção.
Pensar nas séries iniciais do ensino fundamental de nove anos implica a inserção da mesma no
mundo letrado, e isto significa pensar em como o professor irá transcorrer sobre a relação ensino
aprendizagem significativamente. De acordo com a teoria da aprendizagem de Ausubel pode-se facilitar
a aprendizagem do estudante considerando o que o ele já sabe e, a partir daí construir novos
conhecimentos.
Sobre o processo de linguagem visando à aprendizagem significativa, Moreira (2011, p.171-172)
diz que, a teoria de Ausubel considera a linguagem com importante facilitador da aprendizagem
significativa. O mesmo autor explica que, a manipulação de conteúdos e proposições é aumentada pelas
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propriedades representacionais das palavras. A linguagem clarifica os significados, tornando-os mais
precisos e transferíveis. O significado emerge quando é estabelecida uma relação entre a entidade e o
signo verbal que a representa.
A partir do momento que os estudantes entram em contato com diferentes formas, expressões
e signos que viabilizem o processo de linguagem, o processo de conhecimento dos mesmos passa a ter
uma diversificação de significados para esta linguagem ainda não descoberta. Mas que está sendo
percebida por diferentes manifestações linguísticas. É justamente isto que se busca no processo de
linguagem e escrita, a linguagem diferenciada dos conteúdos curriculares.
A chave da compreensão de um “conhecimento”, ou de um “conteúdo” é conhecer sua
linguagem. A linguagem é a mediadora de toda a percepção humana. O que se percebe é inseparável de
como se fala sobre o que se abstrai (MOREIRA, 2011 p. 232).
Quando falamos em linguagem, falamos em percepção, como o estudante irá assimilar o
conhecimento ou o conteúdo proposto. E justamente esta mediação entre linguagem e conhecimento
que irá detectar o grau de compreensão e aprendizagem do mesmo. Portanto a linguagem oral e escrita
é de fundamental importância nos anos iniciais para promover de fato uma aprendizagem significativa,
pois através da oralidade e da escrita as crianças terão acesso a novos conhecimentos e com isto,
entrarão em contato com novos caminhos e descobertas em busca do saber.
Para Postman e Weingartner (1969) citados por Moreira (2011:
231), a linguagem está longe de ser neutra no processo de perceber,
bem como no processo de avaliar nossas percepções. Estamos
acostumados a pensar que a linguagem “expressa” no pensamento
e que ela reflete o que vemos, contudo, esta crença é ingênua e
simplista, a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em
todas nossas tentativas de perceber a realidade.
Nesta perspectiva trabalhar de forma contextualizada é uma maneira de levar a criança a se
envolver no mundo da leitura e escrita usando métodos diversificados. A partir do momento que a
criança tiver maior tempo de escolaridade, ela tem o direito a diversas possibilidades de aprender e
interagir com o objeto de conhecimento, e a escola deve considerar os interesses dos discentes desde
suas curiosidades e desejos. Utilizando sempre o processo de leitura e escrita em situações
significativas.
Por isso a linguagem oral e escrita é de fundamental importância nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Através da oralidade e da escrita as crianças terão acesso a novos conhecimentos e com
isto, a aprendizagem será de fato significativa.
Para Barbato (2008) o processo de ensino aprendizagem é dialógico, uma vez que depende de
modelos e da construção de novo diálogo entre professores e alunos com o conhecimento. As crianças
utilizam informações objetivas para aprender, mas também usam preferencialmente a brincadeira e os
jogos, e isto, o professor pode usar como forma de ampliar os conhecimentos das crianças.
No entanto, fazer com que o educando aprenda com prazer e aprenda brincando, não é tão
simples para o docente. Exige selecionar o que ensinar, nos anos iniciais de Ensino Fundamental e, ainda
refletir sobre o que realmente importa para a aprendizagem deles. Em suma, o Ensino Fundamental de
nove anos numa perspectiva de aprendizagem significativa nos anos iniciais implica vários aspectos,
para que de fato venha a ser um ensino voltado à aprendizagem dinâmica e sistemática, onde a
linguagem oral e escrita seja de fato o foco principal de estudo por parte dos educadores e educando.

O AMBIENTE ESCOLAR E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.
Quando falamos no Ensino Fundamental de nove anos deve-se pensar no ambiente escolar que
a irá acolher os educandos. A organização da escola é essencial para uma aprendizagem significativa e
motivadora. Segundo Bruner (1971), o ambiente ou conteúdo de ensino têm que ser percebidos pelo
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aprendiz em termos de problemas, relações e lacunas que ele deve preencher, a fim de que a
aprendizagem seja considerada significante e relevante.
Para Moreira (2010) aprender significativamente implica atribuir significados e estes têm
sempre componentes pessoais. Quando o educando entra em contato com o novo o mesmo irá
atribuindo significados e o conhecimento irá se concretizando e isto ocorrerá mais facilmente, quando o
ambiente escolar contribui.
Um ambiente motivador propicia ao aluno diversas oportunidades de aprendizagem, ou seja,
melhor desempenho nas atividades propostas pelo professor, podendo assim gerar aprendizagem
significativa e melhor desempenho nos estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. É
importante que o discente diante destas diversidades que irá facilitar sua aprendizagem seja capaz de
sentir motivação para buscar significados na sua aprendizagem.
Para Moreno e Paschoal (2009), o ambiente de desenvolvimento e aprendizado da criança de 6
anos constitui-se na organização do trabalho pedagógico para essa faixa etária, que por sua vez, se
caracteriza na organização curricular que inclui a organização do tempo, espaço, rotinas de atividades,
forma como o adulto exerce seu papel, materiais disponíveis isto é, na prática pedagógica diária
realizada em cada sala de aula.
Vários fatores implicam para ter um ambiente escolar propicio a uma aprendizagem
significativa, um aspecto importante é a organização curricular viabilizando o quê e quais atividades
realmente irão gerar um bom desempenho na sala de aula. Sabe-se que na maioria das vezes as
atividades propostas em sala de aula não condizem com a realidade do aluno. São atividades
desmotivadoras que não interagem com a realidade dos estudantes, isto acaba interferindo na
aprendizagem dos mesmos, e o ensino passa a ter pouca importância para os estudantes, fazendo-lhes
ir a escola apenas por obrigação e não por vontade de aprender e descobrir coisas novas.
Para Barbosa (2001) na organização de tais atividades, é fundamental considerar as
necessidades biológicas, psicológicas, sociais e históricas das crianças. As atividades devem ser
propostas abrangendo as necessidades das crianças, respeitando sempre o desenvolvimento de cada
uma, uma vez que, cada criança tem seu ritmo de aprendizagem. Quando ela se depara com atividades
diferentes todos seus campos de conhecimentos estarão sendo trabalhados.
Para Vigotski (2007), o aprendizado adequadamente organizado, resulta em desenvolvimento e
põe em movimento vários processos que, de outra forma, não aconteceriam. Isto significa dizer que o
desenvolvimento do indivíduo está diretamente relacionado com o ambiente sociocultural e o papel do
outro é de fundamental importância.
As investigações de Vigotski (2008) mostraram que todo objeto de aprendizagem escolar se
constrói num terreno ainda não amadurecido e que a questão sobre as funções amadurecidas devem
continuar sendo observadas porque,
Cabe definir sempre o linear inferior da aprendizagem. Mas [...] Devemos ter
também a capacidade para definir o linear superior da aprendizagem. Só na
fronteira entre estes dois limiares a aprendizagem pode se fecundar. Só entre
eles se situa o período de excelência do ensino de uma determinada matéria
(p.33).
Entender esses limites é o desafio do trabalho pedagógico. É a forma que vários professores
encontraram para desenvolver as diferentes áreas curriculares em atividades prazerosas, tornando o
ambiente escolar num local estimulador, é trabalhar a realidade do aluno englobando a pesquisa, a
investigação no âmbito cultural e social que as cercam.
Para Batista (2009) transformar a sala de aula em um ambiente acolhedor, rico em material
escrito, é uma boa oportunidade para melhorar a qualidade das aulas. A partir do momento que a
criança depara-se com um ambiente rico em materiais escritos, isto irá lhe proporcionar o contato com
o mundo das letras o que o levará a novas descobertas e com isto chegará ao uso da escrita de forma
prazerosa.
Segundo Francisco (2002) “o espaço da sala de aula contém micros outros espaços, que, numa
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coreografia, criam outro espaço da sala de aula.” A sala de aula é um espaço diversificado onde vários
conhecimentos são postos ao alcance de todos, dessa forma, deve-se procurar estratégias que deixe o
espaço da sala de aula condizente com os conhecimentos que estão e irão sendo descobertos ao longo
do processo de aprendizagem.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS.
Falar sobre o Ensino Fundamental de nove anos implica uma abordagem sobre o processo de
formação dos profissionais da educação, estes professores estão realmente preparados para receberem
os educandos? Conforme Kramer, (2006, p.798 e 804) formar “professores para lidar com crianças
pequenas é uma tarefa nova na história da escola brasileira e, para muitos, desconhecida e até mesmo
menos nobre”.
Sabe-se que a preparação dos professores para atuarem no Ensino Fundamental de nove anos, é
de fundamental importância para ter uma educação de qualidade e significativa. Para Batista (2009) o
sucesso da ampliação doa-nos de escolarização depende, principalmente da atitude do professor,
responsável em criar situações propicia para favorecer o desempenho da criança. Dessa forma, o
professor precisa estar sempre em constante formação que o leve a novas descobertas e novos
conhecimentos, assim sentira-se motivado a utilizar novos métodos em sala de aula.
Para Fernandes (2007 p. 7-8) a política do Ensino Fundamental de nove anos tem de assegurar
ao professor “programas de formação que levem em conta o respeito pela criança enquanto sujeito de
aprendizagem”, privilegiado “a especificidade do exercício docente e os conhecimentos necessários para
a atuação adequada junto às crianças dos anos iniciais”, pois “essas crianças têm, igualmente, direito a
uma educação que trabalha as diversas dimensões, tais como: físico, cognitivo, linguística, emocional,
social, afetiva, estética e ética”.
Freire (2007, p. 91-146) ao propor os saberes necessários a pratica educativa do docente afirma
que:
-Ensinar exige segurança, competência profissional e generalidade.
-Ensinar exige comprometimento.
-Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de
intervenção no mundo.
-Ensinar exige liberdade e autoridade.
-Ensinar exige tomada consciente de decisões.
-Ensinar exige saber escutar.
-Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica.
-Ensinar exige disponibilidade para o diálogo.
-Ensinar exige querer bem aos educandos.
Para alcançá-los, o professor deve estar em constante formação. Desta forma, espera-se que o
professor esteja apto para trabalhar com estes estudantes que irão cursar o Ensino Fundamental de
nove anos. Formando alunos que busquem o conhecimento através da investigação e da
problematização. Só assim estarão dando sentido ao que querem realmente aprender, em todos os
campos conceituais de sua aprendizagem.
Segundo Moreira (2011: 156) o professor deve ser o mediador; a interação social e
fundamental; os conteúdos são importantes, mas mais importante do que eles é a significação, a
aprendizagem significativa desses conteúdos; o conhecimento prévio é o ponto de partida; as situações
de ensino devem fazer sentido para o aluno; os significados devem ser construídos criticamente.
Para que realmente exista esta interação entre professore-aluno com trocas de perguntas
significativamente crítica, o professor deverá estar preparado para atender estes alunos, e isto, só será
possível através de formações continuas levando-os professores a estratégias que possam ser
trabalhados com os alunos levando-os a indagações crítica e construtiva. Um ensino centralizado na
interação ente professor e aluno enfatizando o intercâmbio de perguntas tende a ser critico e suscitar a
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aprendizagem significativa critica (Moreira: 2011.p.228).
Para Gowin (1981, p.81) “o ensino se consuma quando o significado do material que o aluno
capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno”. Assim, o
professor deve buscar com o aluno novos significados para o que está em estudo e o material que ele irá
disponibilizar para o aluno será sem dúvida o intermédio destes significados. Mas para isso o professor
deve está preparado para trabalhar com os discentes, a diversificação de conteúdos de forma
significativa e eficaz.
De acordo com Ausubel (2003), novos significados são produtos interativos de um processo de
aprendizagem significativa, no qual novas ideias se relacionam e interagem com ideias relevantes da
estrutura cognitiva existente. Para aprender os discentes precisam estar sempre em contato com novos
conhecimentos, mas, fazendo constantemente a interlocução entre o novo e o conhecimento já
existente. Desta forma novos significados irão ao encontro de saberes já existente e com isso
acontecerá realmente o que se espera uma aprendizagem significativa.
É evidente que trabalhando com materiais diversificados o professor estará dispondo de novos
dispositivos educacionais que irão, sem dúvida, enriquecer as aulas e incentivar cada vez mais os
discentes as novas descobertas para enriquecer cada vez mais sua aprendizagem. No entanto o
professor deve receber orientações de como trabalhar com certos materiais, pois, na maioria das vezes
são enviadas as escolas vários recursos pedagógicos, mas o professor não recebe nenhuma orientação
de como utilizá-los e os mesmos acabam não sendo postos nas práticas educativas do dia-a-dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos os discentes irão dispor de maior
permanência no ambiente escolar, isto implica dizer que, a escola deverá disponibilizar aulas
diversificadas e motivadoras, incentivando os alunos a novas descobertas levando em consideração a
contextualização da linguagem oral e escrita. Partindo deste pressuposto o espaço escolar será um
importante influenciador, para aulas motivadoras, condizentes com o cotidiano do aluno.
Outro fator importantíssimo que se deve verificar é o processo de formação dos docentes que
irão trabalhar com os alunos, se estes professores estão realmente preparados para atuarem
significativamente em sala de aula, instigando e norteando os estudantes em busca do conhecimento.
Considera-se que, para que a implantação do Ensino Fundamental de nove anos seja realmente
um sucesso, os professores devem estar em constantes formações e capacitações, assim, os mesmos
estarão preparados para atuarem em sala de aula, fazendo com que, a aprendizagem dos estudantes
torne-se mais prazerosa e significativa.
Portanto, pode-se perceber ao longo deste estudo que para o ensino de nove anos, atinja
resultados positivos e significantes, três componentes ganham destaque. A contextualização e
diversificação da linguagem oral e escrita, o ambiente escolar, capacitações aos professores que irão
trabalhar com estes estudantes. Trabalhando estas três dimensões, espera-se realmente um ensino de
nove anos voltado para a aprendizagem significativa e de qualidade.
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RESUMO
O presente artigo trata sobre as situações de ensino que podem vir a contribuir para a aprendizagem
significativa dos discentes Jovens e Adultos. Objetivou-se identificar se e como as situações de ensino
propostas pelo docente podem contribuir ou limitar a aprendizagem significativa dos discentes Jovens e
Adultos, em meio das especificidades destes. A pesquisa efetivada foi de cunho exploratório, dentro
uma abordagem qualitativa. O período de coleta de foi entre os meses de outubro e novembro de 2011,
em uma turma da segunda fase da Educação de Jovens e Adultos em uma escola situada no Agreste
Meridional de Pernambuco. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram observação da prática
docente e entrevista semiestruturada com docente. Entre os principais dados obtidos foi possível
perceber a necessidade de ser propiciado ao docente uma formação continuada para que este possa
refletir constantemente sobre a sua atuação, em especial nas situações de ensino propostas considerar
sempre as vivências dos discentes, tendo em vista que estes momentos de envolvimento dos
conhecimentos prévios podem vir a potencializar aprendizagens significativas dos discentes.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Situações de Ensino; Aprendizagem significativa.

ABSTRACT
This article discusses the teaching situations that may contribute to significant learning of students and
Young Adults. The objective was to identify whether and how teaching situations proposed by the
teacher can contribute to or limit the significant learning of students and young adults, in the midst of
these specificities. The research was exploratory effected within a qualitative approach. The collection
period was between October and November 2011, in a class of second phase of Youth and Adults in a
school situated in Southern Agreste of Pernambuco. The data collection instruments used were
observation of teaching practice and semistructured interviews with faculty. Among the key data we
saw the need for teachers to be offered a continuing education so that it can constantly reflect on their
performance, especially in teaching situations where proposals to consider the experiences of students
in order that these moments of involvement of prior knowledge are likely to enhance meaningful
learning of students.
Keywords: Specifics of Youth and Adults; Teaching Situation; Learning Significant.

INTRODUÇÃO
Para tratar da Educação de Jovens e Adultos na atualidade se faz necessário perceber que
historicamente a educação ofertada às pessoas adultas por um longo período não foi enfatizada nos
documentos oficiais (Perreira, 2007). Neste sentido, de acordo com Cunha e Góes (1989) foram criados
ao longo da história diversos movimentos, campanhas, e encontros pelo Brasil, como o Movimento de
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Cultura Popular (1960), Movimento de Educação de Base (1961), a Campanha de Pé no Chão também se
Aprende a Ler (1961) entre outros, que buscavam valorizar a educação de adultos no âmbito da
Educação Popular40.
No país surge ainda o Golpe Militar (1964) momento que refletiu especificamente na educação
oferecida aos adultos, sendo um período no qual buscou “(...) barrar o avanço das mobilizações
populares (...) tendo em vista o cultivo do regime e ordem vigente, desaparecendo assim muitos dos
movimentos de educação de adultos que propusessem a conscientização dos discentes” (Pereira, 2007,
p.56-57).
Houve ainda ao longo da história muitas propostas criadas com foco emergencial do governo
através de programas, com intuito de eliminar o analfabetismo. Contudo como comenta Pereira (2007
p.70), em pleno século XXI “(...) por falta de políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos nos
últimos 50 anos, o nosso país não conseguiu garantir o direito à alfabetização”. Mesmo tendo a
Educação como um direito de todos, desde a Constituição de 1988, a Educação de Jovens e Adultos só
vem ser reconhecida e a fazer efetivamente parte das políticas públicas de educação a partir da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996).
Assim, a Educação de Jovens e Adultos é pensada por meio das reivindicações e lutas dos
grupos sociais nos quais buscaram e reivindicaram o direito à educação e percebendo a necessidade e a
proposta da Educação Popular com movimentos de reivindicação.
Com relação à prática docente, esta deve sempre considerar as especificidades dos alunos
Jovens e Adultos. Dentre essas especificidades, que transbordam a faixa etária, destaca-se: (1) a
condição de não criança; (2) de excluído da escola no seu curso formal; e (3) membro de um grupo
social, geralmente desfavorecido economicamente (Oliveira, 1999; Gomes 2007). Estas especificidades
são de suma importância para o planejamento e o direcionamento da prática do docente com intuito de
proporcionar uma aprendizagem significativa dos discentes da Educação de Jovens e Adultos. A
aprendizagem significativa é apontada de acordo com a Teoria de Ausubel (1980 apud Paixão; Ferro
2009) um processo que é potencializado por meio dos conhecimentos prévios dos discentes interagindo
com estes saberes, possibilitando e potencializando neste sentido o processo de aprendizagem dos
discentes.
A pesquisa efetivada foi de cunho exploratório com uma abordagem qualitativa, e teve o
objetivo de identificar se e como as situações de ensino propostas pelo docente podem contribuir ou
mesmo limitar a aprendizagem significativa dos discentes Jovens e Adultos, em meio das especificidades
destes. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram observações das situações de ensino
propostas e uma entrevista semiestruturada ao docente.
O estudo proposto possibilitou assim um contado direto com docente que atua na segunda
fase da Educação de Jovens e Adultos, bem como um olhar das situações de ensino propostas pelo
docente que podem contribuir de modo mais relevante para alcançar a aprendizagem significativa para
os discentes.

EJA E ESPECIFICIDADES DISCENTES: UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Ao tratar sobre a Educação de Jovens e Adultos, é indispensável perceber que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) apresenta na sessão V com o Art.37, a Educação
destinada a Jovens e Adultos que não tiveram acesso ou possibilidade de continuidade de estudos, além
de prever que
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades

40

A Educação Popular, de acordo com Paulo Freire (1996) propunha a educação com o foco na transformação social
do povo, com uma perspectiva de formação crítica.
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educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
A LDB (1996) sinaliza a questão da oferta de ensino específico para os Jovens e Adultos, tendo
em vista a realidade dos discentes, bem como as características e o envolvimento de seus interesses no
processo educacional. Assim em meio dos estudos e pesquisas efetivadas na área da Educação de
Jovens e Adultos41, tem se construído concepções indispensáveis para o ensino e sobre estes discentes.
Sendo possível perceber a necessidade de possibilitar situações de ensino que sejam importantes para a
vida dos mesmos. E que o docente sempre leve em consideração as especificidades: condição de não
criança; de excluído da escola; membro de um grupo social desfavorecido economicamente (Oliveira,
1999; Gomes 2007).
Sobre a condição de não criança, Fonseca (2002, apud Gomes 2007) aponta características que
relacionam as práticas escolares e o acesso ao ambiente escolar. Oliveira (1999) enfatiza que os
processos de aprendizagem e as possíveis reflexões que podem ser promovidas no ambiente escolar
distinguem em certas habilidades em comparação com a criança. E que como aponta Gomes (2007) que
o discente por ser jovem e adulto mesmo estando na Educação Básica não pode ser tarado como
criança. Assim, configura-se imprescindível o docente promover uma atuação diferenciada, tendo em
vista que seus alunos não são crianças, e nesse sentido o uso da linguagem, as metodologias e recursos
utilizados devem sempre ser pensados para esse público.
Com relação à condição de excluído da escola, como considera variados fatores impulsionam a
desistência do discente Jovem e Adulto da escola. Têm que se considerar desde fatores do ambiente
escolar (práticas e contextos educacionais excludentes), há condições sociais e econômicas que
impossibilitaram a permanência ou acesso do mesmo na escola. Nesse sentido, acredita-se que o
docente, em sua atuação, tem que buscar promover a valorização e incentivo de continuação dos
discentes, bem como uma maior articulação e envolvimento dos discentes nas situações desenvolvidas.
Já a condição de membro de grupos culturais está relacionado às aprendizagens construídas ao
longo da vida dos discentes da Educação de Jovens e Adultos, percebendo estes como sujeitos que
constroem e possuem cultura (Gomes, 2007). Saberes estes construídos ao longo de sua vida e que
devem sempre ser levados em consideração no ambiente escolar, pelos educadores, partindo do
princípio freiriano que os docentes jamais devem subestimar os saberes e vivências dos discentes, bem
como a sua compreensão de mundo. Freire (1996, p.30) comenta que ensinar exige respeito aos saberes
dos educandos, no qual aponta que
(...) ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os
saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a
ela saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas também,
como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão
de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos.
Assim é possível constatar a necessidade do docente da Educação de Jovens e Adultos
estabelecer cotidianamente em sua prática momentos que resgatem, valorizem e relacione sempre as
experiências dos discentes constantemente no espaço escolar.
Brasil (2006), com o caderno temático sobre alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos,
aponta a necessidade de se promover uma ampla e efetiva relação com o contexto que o mesmo está
inserido. Face às diversidades culturais vivenciadas pelos discentes, estas devem ser sempre levadas em
consideração para direcionar o ensino, pois “o conjunto cultural formado pelas pessoas que se
encontram numa mesma série, numa sala de aula, é, então, extremamente rico. A cultura marca a visão
de mundo e é a base onde a construção de conhecimentos vai se dar” (Brasil, 2006, p.12). Assim é visto
que os discentes Jovens e Adultos possuem diversificados conhecimentos, construídos por meio do seu
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Como apontam os estudos (Fonseca; Oliveira, 1999); (Gomes, 2007).
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contexto social que deve assim servir de modo relevante para a construção de novos saberes, com base
nos já aprendidos.
Tendo em vista o exposto, é de suma importância ser efetivada uma articulação das
especificidades dos discentes Jovens e Adultos, com intuito de tornar o âmbito escolar um espaço
agradável e favorável para a construção de conhecimentos possibilitando assim uma aprendizagem
significativa para os mesmos.
Sobre a aprendizagem significativa é preciso considerar, ao analisar a Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel, que a mesma só se concretiza a partir de relações estabelecidas na própria
estrutura cognitiva e relacionadas com outras informações já construídas na estrutura cognitiva dos
sujeitos, de modo substantivo, não literal e não-arbitrário (Moreira (2006).
(...) é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com
um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do
indivíduo (...) ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos ou
proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz
(Moreira, 2006, p. 153 - grifo do autor).
As formas significativas de aprendizagens vão ocorrer nesse ínterim – informações novas e
interações com as já existentes. Assim a aprendizagem se dá no momento em que a informação a ser
aprendida interage com o conceito subsunçor, sendo este saber prévio e relevante, servindo neste
sentido para contribuir de modo inteiramente relevante no processo de aprendizagem relacionando
sempre a informação, os significados novos aos já aprendidos pelos mesmos.
Neste sentido, o docente em sua atuação deve ter sempre em vista o resgate estabelecimento
de relações entre os saberes dos discentes e a própria vivência dos mesmos com os conteúdos a serem
ensinados no ambiente escolar.
É visto que as aprendizagens já construídas na vivência dos discentes podem vir a ampliar as
potencialidades de aprendizagem. E com isso estabelecer relações entre os conhecimentos científicos
que são sistematizados no ambiente escolar, visto que estas relações que devem ser estabelecidas nas
situações de ensino podem vir a contribuir de modo efetivo para a construção dos conhecimentos de
modo significativo para os discentes, no ambiente educacional. Como assinala Moreira (2006), existe a
necessidade do docente facilitar o processo de aprendizagem significativa e organizar os assuntos tendo
em vista os saberes já construídos pelos discentes, bem como as possíveis relações a serem construídos
com os saberes dos discentes.
Norteados pelos princípios da aprendizagem significativa, consideramos a necessidade de ser
possibilitado diversificadas situações de ensino aos discentes Jovens e Adultos, a fim de que possam ser
construídas aprendizagens significativas em todos os momentos no ambiente educacional.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada foi de cunho exploratório com uma abordagem qualitativa. Pois com base
em Oliveira (2008, p. 60), na abordagem qualitativa busca-se “interpretar a realidade dentro de uma
visão complexa (...)”, com a possibilidade de utilização de técnicas e métodos que permitam uma maior
compreensão da realidade, do contexto estudado, bem como a busca e entendimento de uma literatura
que fazem parte do tema abordado.
O universo da pesquisa foi uma escola
pública da rede municipal de Lajedo – PE, situado no Agreste Meridional de Pernambuco. O sujeito da
pesquisa foi um docente que atua na segunda fase da Educação de Jovens e Adultos, sendo realizada a
coleta de dados entre os meses de outubro e novembro de 2011. Os instrumentos de coleta de dados
foram: a observação participante das situações de ensino propostas, bem como a aplicação de uma
entrevista semiestruturada ao docente.
Foram realizadas observações das aulas participantes da prática docente ao direcionar as
situações de ensino na segunda fase da Educação de Jovens e Adultos. Segundo Oliveira (2008, p. 81) na
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observação participante, o pesquisador interage e estabelece “uma relação direta com grupos ou
pessoas, acompanhando em situações informais e formais e interrogando-os sobre os seus atos e seus
significados por meio de um constante diálogo”, em que foi estabelecida na observação uma relação
com o docente e que esta possibilitou um contato direto com a prática docente observada.
A entrevista aplicada foi semiestruturada (a qual foi permitida pelo docente o registro do áudio
através da gravação). A entrevista foi efetivada ao final das observações com intuito de aprofundar a
análise acerca da atuação da sua prática docente. De acordo com Oliveira (2008) a entrevista possibilita
uma interação com o pesquisador e o pesquisado no qual possibilita a obtenção de informações mais
detalhadas acerca do tema pesquisado. Neste artigo não serão declarados, por questões éticas, o nome
do docente e o da Escola pesquisada.
Todos os dados coletados foram sistematizados com base na análise de conteúdo de Bardin
(2000). A análise de conteúdo é entendida aqui como
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção de (varáveis
inferidas) destas mensagens (Bardin, 2000, p. 42).
Buscou-se, então, recortar os conteúdos por focos de análise, agrupando-os em categorias que
foram sendo construídas diante do próprio material produzido, chegando dessa forma às unidades de
análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação ao universo da pesquisa, esta foi efetivada em uma escola pública do município de
Lajedo – PE, em uma turma da segunda fase da Educação de Jovens e Adultos. Na turma existiam
inicialmente 25 discentes matriculados e no momento da pesquisa encontram-se frequentando
regularmente18 discentes.
Com relação à formação do docente, este possui Magistério e o curso de Licenciatura em
Biologia. Sobre a sua experiência na área da educação, o docente aponta já ter 13 anos e destes mais
especificamente 11 anos foram na Educação de Jovens e Adultos, no momento da pesquisa o docente
afirmou só atuar na turma pesquisada. O docente ao ser indagado sobre a participação ao longo de sua
formação ou mesmo em sua atuação ter, em algum momento, estudado sobre a Educação de Jovens e
Adultos, este comenta já ter participado de uma capacitação, com duração de três dias, realizada a
cerca de dois anos.
Nas aulas observadas, foi visto que o docente sempre acompanha os discentes individualmente
em busca de sanar possíveis dúvidas com relação a atividade proposta. Além de estabelecer uma
relação docente-discente bastante harmoniosa, em momentos conversam sobre acontecimentos
diversificados (assuntos relacionados a acontecimentos da região) bem como o docente indagou em
alguns momentos das aulas sobre a falta de alguns discentes. Outras questões levantadas aos docentes
foram sobre os materiais disponibilizados para o melhor embasamento da sua atuação, o docente
comenta que não são disponibilizados estes documentos, bem como os materiais mais direcionados nas
aulas são o livro de Português e Matemática que são específicos para a Educação de Jovens e Adultos.
A prática docente nas situações de ensino observadas e na entrevista realizada foi analisada
guiando-se pelas especificidades dos discentes e as possibilidades de aprendizagem significativa.
 Condição de não criança.
Com relação à condição de não criança, nas observações realizadas, foi possível perceber
algumas atividades que estavam bem direcionadas a crianças dos anos iniciais devido ao enunciado
apresentar “Faça as cruzadinhas (...)” e alguns desenhos mais infantilizados. Contudo no decorrer das
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atividades propostas o docente não teve um direcionamento para com os alunos de forma infantil, nem
no momento de explicar o modo de realização da atividade. Bem como nas demais situações e
atividades propostas à linguagem utilizada pelo docente não era direcionada para criança.
Segundo Gomes (2007) e Oliveira (1999) o Jovem e o Adulto, por sua vez, não é criança e por
esse motivo não deve ser considerado/tratado como se este fosse. Neste sentido o docente deve
possibilitar situações de ensino de acordo com o desenvolvimento dos seus discentes, com a utilização
de diversos recursos, materiais e linguagem adequada com os discentes e jamais os percebendo estes
como crianças.
 Condição de excluído da escola.
Sobre à condição de excluído da escola, foi apontado pelo docente às situações desenvolvidas
para o envolvimento na escola que:
A gente tenta incentivar (...) o professor se incentiva o aluno então ele tem
como manter aquele aluno na escola se você não tiver um bom incentivo e não
for de acordo com a realidade dele, este aluno ele não frequenta. Mostrar a
forma, o que a escola tem de melhor para o dia a dia do aluno, pra a população
até, e na realidade no caso dos pais e até para o filho dele depois ele repassar a
mostrar o melhor. (Fonte: entrevista realizada).
Assim é possível perceber que o docente possui certo esclarecimento sobre a necessidade de
incentivo, da permanência na escola, pois como foi visto nas observações o docente se mostra
preocupado com a ausência de alguns discentes, enfatiza a necessidade de prosseguir nos estudos. E até
em uma aula ao explicar sobre os temos da divisão, o docente na aula enfatiza:
O docente explica os termos da divisão (questão em que o mesmo pede para
listar quais seriam os termos da divisão) e enfatiza a importância para a vida
dos discentes, devido a realização de algum concurso eles terem que saber dos
termos da divisão (Observação de aula. Data 24/10/11).
Enfatiza a questão dos termos com a importância para a vida dos discentes. A linguagem
utilizada pelo docente, nas situações observadas é visto que é bastante clara e acessível ao
entendimento dos discentes. O docente também comenta na entrevista que em sua atuação aceita o
discente como o mesmo se apresenta na escola, em virtude das suas dificuldades auxiliando na
atividade adequando o horário da escola com base nas necessidades dos discentes.
Foi visto ainda, durante a pesquisa que o ambiente da sala de aula, apresenta muitas atividades,
cartazes e materiais infantis, tendo em vista que nos demais turnos funcionarem turmas dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. Sendo possível perceber, a necessidade de se destinar algum espaço (da
sala de aula ou da escola no geral) para a exposição de trabalhos realizados pelos próprios discentes
Jovens e Adultos.
De acordo com Gomes (2007) a linguagem em particular e entre outras possíveis regras que a
escola possui, além de outros aspectos, que podem a vir a ocasionar certo desconforto no ambiente
escolar. E com isso é visto que o ambiente deve propiciar e potencializar a aprendizagem significativa
dos discentes.
 Condição de membro de um grupo social.
Com relação à condição de membro de um grupo social, o docente ao ser indagado acerca dos
conteúdos propostos em sua atuação, e apresenta:
Os conteúdos são selecionados de acordo com a realidade do aluno (...) na área
de português nos trabalhamos muito com texto dentro deste texto agente
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destaca a função que o aluno exerce ou digamos a agricultura (...) a pecuária
de cada um, o comércio. (Fonte: entrevista).
Na entrevista o docente enfatiza em seu discurso a necessidade e importância de atuar com
base na realidade dos discentes aponta ainda a necessidade do mesmo ter que propor situações que
prendam o interesse dos alunos que despertem a atenção dos mesmos. Contudo, nas observações
realizadas, foi visto (nos relatos apresentados):
Inicialmente o docente avisa que a aula será de Matemática. Em seguida passa
no quadro uma atividade de matemática com contas sem envolver nenhum
problema sendo a maioria das questões de divisão por 2 (com exceção de três
alternativas que são divisões por 3). Uma aluna questiona: “As contas é uma
só”. O docente em seguida ler as questões e em seguida acompanha os alunos
corrigindo o caderno dos alunos. Em seguida o docente resolve no quadro as
questões (Observação de aula. Data 24/10/11).
O docente a princípio comenta que a aula será de geografia, entrega uma
atividade, um caça-palavras, para que os discentes encontrem as capitais
correspondentes aos estados, explica os possíveis posicionamentos das
palavras, cita alguns capitais e os estados correspondentes. Quando os
discentes terminam o docente corrige. (Observação de aula. Data 25/10/11).
Inicialmente em uma aula de Geografia, o docente indaga os docentes se já
responderam as questões do livro (questões relacionadas à agropecuária), dá
um tempo para que eles respondam, vai pegar alguns livros (...) alguns
discentes sentem dificuldades, o docente ler a questões e explica como deve
interpretar um gráfico. (Observação de aula. Data 11/11/11).
Sobre as situações de ensino observadas, de modo geral, seja na explicação ou mesmo na
realização das atividades propostas pelo docente, estas durante todas as observações realizadas não
envolveram ou mesmo foram estabelecidas relações com a vivência dos discentes. Nestas situações de
ensino é indispensável, relacionar constantemente os conhecimentos dos discentes em todas as
situações propostas, seja nas atividades de matemática (que poderiam ser propostos problemas com
relação ao cotidiano dos discentes, levando em consideração os saberes dos mesmos), ou ao lecionar
geografia (na qual poderia ter sido estabelecido relações com a própria região local que os discentes
conhecem ou mesmo cultivam, tendo em vista que na turma existiam agricultores).
Com isso, Gomes (2007) enfatiza, que é indispensável que o docente possibilite uma prática
pedagógica que perceba respeite o entendimento do mundo pelo educando, assumindo neste sentido
respeitando e valorizando os saberes populares dos discentes sempre dialogando com os saberes
científicos no ambiente escolar. Possibilitando assim situações que percebem o discente como sujeito
de conhecimentos que pode e deve ser levado em conta pelo docente ao direcionar as situações de
ensino para alcançar a aprendizagem significativa.
Bem como a necessidade de ser realizadas situações de ensino atrativas para se alcançar a
aprendizagem significativa dos discentes. É visto que, como considera Martín e Solé (2004) sobre a
teoria da aprendizagem significativa, a necessidade de se estabelecer entre os conhecimentos já
presentes na estrutura cognitiva e os novos saberes uma inter-relação essencial e relevante para o
discente em meio das possíveis reflexões possibilitadas no processo de ensino.
Martín e Solé (2004, p. 63) assinalam que,
A chave da aprendizagem significativa encontra-se, portanto, na medida em
que se produz uma interação entre os novos conteúdos simbolicamente
expressados e alguns aspectos relevantes da estrutura de conhecimento que o
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aluno já possui com um conceito ou uma proposição que já seja significativo
para ele, que esteja definido de forma clara e estável em sua estrutura
cognitiva que é adequado para interagir com a nova informação.
Assim é visto que, como já foi considerado, para se alcançar a aprendizagem significativa,
sinaliza as necessárias relações a serem estabelecidas entre os sabres já construídos pelos discentes
para que estes possam ser atrativos para os mesmos, bem como existir relações entre os novos
conhecimentos ensinados. É visto que neste processo o docente deve mobilizar diversas situações de
ensino para que a aprendizagem possa surgir tendo em vista os conhecimentos que os discentes, e que
de modo especial os discentes Jovens e Adultos já possuem fruto de sua vivência no meio social, e assim
estabelecendo relações entre ambos em um processo dinâmico e interativo.
Em suma, diante da pesquisa efetivada é possível perceber que mesmo com experiência
anterior na área da Educação de Jovens e Adultos, existe a necessidade de um maior olhar do docente
acerca dos conhecimentos que os discentes possuem, e estabelecer com isso relações relevantes com o
intuito de alcançar uma aprendizagem significativa para os discentes, percebendo estes discentes como
sujeitos que possuem conhecimentos oriundos de sua participação no grupo social. Sendo possível
constatar a necessidade de o ambiente escolar promover formações continuadas aos docentes, para
que possibilite em sua atuação um maior esclarecimento sobre a prática no processo de ensino e
aprendizagem significativa, e por meio de reflexões sobre a atuação docente na Educação de Jovens e
Adultos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ambiente escolar sempre deve proporcionar momentos relevantes para os discentes e levar
em consideração os conhecimentos dos discentes em todo o processo de ensino para que possa ser
possibilitada uma aprendizagem significativa para a própria vida dos discentes Jovens e Adultos,
percebendo sempre as especificidades destes. Nesse sentido, o docente possa direcionar sua prática
envolvendo sempre a realidade dos discentes, momentos de interação, resgate e valorização dos seus
conhecimentos prévios, atividades e materiais de acordo com o contexto dos mesmos, bem como o
incentivo a permanência na escola.
Diante da pesquisa efetivada, foi possível perceber a necessidade do docente, ter um novo
olhar, para as especificidades dos Jovens e Adultos tendo em mente que estes discentes participam de
uma cultura e possui conhecimentos que devem ser levados consideração em todas as situações de
ensino para que a aprendizagem significativa ocorra propostas pelo docente, para que possam
potencializar a construção de conhecimentos pelos discentes.
É notório, a necessidade de ser propiciada ao docente uma formação continuada que o capacite
para a sua atuação cotidiana, possibilitando com isso uma atuação e direcionamento das atividades de
modo bem planejado e relacionado sempre de acordo com a realidade dos discentes, sempre levando
em consideração as especificidades dos discentes Jovens e Adultos. Pois é visto a importância da
experiência construída ao longo da prática, mas há a necessidade do docente estar sempre
pesquisando, buscando informações e estudos na área, participando de formação continuada e
principalmente refletindo constantemente acerca de sua atuação, como bem enfatiza Freire (1996) a
necessidade de uma reflexão crítica sobre a prática docente cotidiana.
Além de ser indispensável o oferecimento de mais recursos ao docente, para que este direcione
melhor as suas atividades e materiais didáticos, entre outros recursos que contribuam para
aprendizagens significativas dos discentes. Tendo sempre em vista que o discente em sua atuação deve
perceber o discente como um sujeito ativo e interativo, que suas vivências sejam sempre levadas em
conta no processo de aprendizagem para que estas venham a ser significativas para os discentes.
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RESUMO
Este estudo apresenta uma breve descrição de elementos conceituais da aprendizagem significativa tal
como concebida por Ausubel e por seus adeptos posteriores, com o objetivo de situar, no âmbito das
teorias, a aprendizagem significativa como sistema teórico em construção, científica e pedagogicamente
atraente por sua considerável relevância à produção do conhecimento em sala de aula. Utilizou-se neste
estudo, o recurso da análise de material teórico produzido por autores influentes nessa área do saber.
Conclui-se que a abordagem significativa da aprendizagem diferencia-se de outras abordagens
cognitivas, tanto por sua estruturação teórica como pelos muitos recursos técnicos e instrucionais
disponíveis ao professor para oportunizar ao aluno, envolver-se com o conhecimento a partir de suas
configurações cognitivas atuais.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Conhecimento. Teorias de Aprendizagem .

ABSTRACT
This study presents a brief description of conceptual elements of meaningful learning as conceived by
Ausubel and his supporters, in order to situate within the theory, meaningful learning as a theoretical
system in construction, scientifically and pedagogically attractive because of its considerable relevance
to the production of knowledge in the classroom. The study uses the resource of analysis of theoretical
material produced by influential authors in this area of knowledge. It is concluded that significant
learning approach differs from other cognitive approaches, both for its theoretical structure and the
many technical and instructional resources available to the teacher for creating opportunities in order
that the student may engage with the knowledge from their current cognitive configurations.
Keywords: Significant learning. Knowledge. Educational Psychology.

INTRODUÇÃO
A aprendizagem é um fenômeno de vasta utilidade à vida pessoal e social. Esta característica
transforma a aprendizagem num fato gerador de busca de respostas nas neurociências e nas ciências
humanas e sociais pelo seu valor científico e suas possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento
cognitivo e acadêmico da pessoa.
Os estudos originais sobre o fenômeno da aprendizagem retroagem às observações de Claude
Bernard sobre o comportamento salivar de cavalos pela percepção do tratador (GUSSO, 2008) e se
estendem às teorias construtivistas atuais. Nestas últimas, Ausubel, numa época de notório domínio
científico e pragmático do behaviorismo, voltou-se ao estudo do desenvolvimento humano com ênfase
no processo da aprendizagem que denominou significativa, esta modalidade de aprendizagem alcançou
notório relevo científico e pedagógico como sistema teórico (MOREIRA, 2003; MOREIRA, 2010).
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 497

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
Estudando a aprendizagem humana, Ausubel atentou àquilo que lhe dá origem, sustenta e faz
evoluir o processo da construção do conhecimento. O conhecimento prévio do sujeito sobre o objeto do
conhecimento, diz Ausubel, é a partícula que liga o mundo natural ao mundo social do conhecimento.
Neste sentido e com vistas às metas educacionais, compete à Pedagogia estabelecer propostas de
educação e de ensino que se iniciem a partir de objetos de conhecimento para os quais o sujeito já
possua um mínimo de habilidades em construção, evitando o desconhecido ou inicialmente percebido
como arbitrário ou confuso. Assim, coube a Ausubel o papel do cientista normal como concebido por
Kunh (CUNHA, 1998) ao revisar os sistemas teóricos de aprendizagem até então construídos, a fim de
dar forma, sentido e credibilidade científica a um novo paradigma para explicar, não como ocorre a
aprendizagem, mas como esta pode ser incentivada com êxito para o sujeito aprendente. Corroborando
esta concepção de aprendizagem, Novak e Gowin (1996, p. 19-20) afirmam que “(...) a construção do
conhecimento novo começa com as nossas observações de acontecimentos ou objetos com o recurso
aos conceitos que já possuímos”. Neste contexto, a sala de aula emerge como laboratório para a
investigação sobre o “como” se desenvolve a aprendizagem escolar e sua extensão aos múltiplos
âmbitos de aplicação de saberes formais.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E SUA DIMENSÃO CONCEITUAL
Ausubel concebeu a aprendizagem como processo interior iniciado a partir de determinadas
condições externas que encontram correspondência na estruturação interna. A gênese interna da
aprendizagem pressupõe uma necessidade natural do sujeito para relacionar-se conceitualmente com
os mundos físico e psicossocial. A aprendizagem decorre de uma estruturação cognitiva em cujas
cadeias neuronais se encontram o conhecimento prévio e os demais conceitos que posteriormente se
instituem a cada novo aprendizado (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Dessa forma, a aprendizagem
significativa é um processo não introjetado por mecanismos exteriores e se contrapõe às técnicas de
controle do comportamento. A aprendizagem, como proposta por Ausubel, institui um processamento
cognitivo acionado por afetos do sujeito em relação a um conjunto de informações que lhe dá sentido
sobre sua atuação no mundo. Nesta visão, Novak (2000, p. 51) sustenta que, em Ausubel, a
aprendizagem é um processo em que as informações estão relacionadas com um aspecto relevante,
existente na estrutura de conhecimentos de um individuo, cabendo a este a decisão quanto aos
propósitos do objeto do conhecimento. Neste sentido compreende-se a dimensão “significativa” da
aprendizagem. Mas que diferenças teóricas existem entre o sistema de Ausubel e outros sistemas de
aprendizagem?
Moreira (1999) analisando os constructos de diferentes sistemas mostra que os behavioristas
têm a aprendizagem como o resultado de um arranjo de contingências, normalmente planejadas para
reforçar, pela repetição, a probabilidade da ocorrência de uma dada mudança de comportamento do
sujeito. Já os genético-cognitivistas entendem a aprendizagem como resultante de potenciais inatos
que, em interação com o meio, favorecem gradativas construções mentais para a apreensão e
adaptação do sujeito ao mundo. Entre os não-diretivistas e fenomenologistas têm ideias próximas a
Ausubel, diferindo no elenco de postulados de cunho psicológico, tendentes tanto à estruturação como
à desorganização do “self” (modo particular e total de funcionamento psíquico) e à ideia do ato
cognitivo como algo que se refere a objetos intencionais (DORON; PAROT, 2002, p. 343) e, portanto não
dependentes de reforçamento externo. Quanto aos autores histórico-dialéticos, muito próximos aos
construtivistas, a aprendizagem é concebida numa visão interacionista com ênfase na mútua influência
entre o sujeito e o contexto social próximo.
Tomada no contexto habitual da sala de aula, a aprendizagem mecânica (TAVARES, 2008) se
contrapõe ao modelo de Ausubel. Naquele tipo de aprendizagem, memorizar ajuda a reproduzir e a
produzir outras operações cognitivas sem que estas adquiram significados relevantes para o sujeito,
resultando em pseudo-aprendizagem. A aprendizagem significativa no contexto referido se caracteriza,
primeiramente, por uma atuação docente interativa e um corpo organizado de materiais cognitivos
(princípios, conceitos, teorias) relevantes. Para que estes materiais tenham significação, sua exposição é
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dependente de antecipada investigação para estabelecer seguras associações entre o objeto do
conhecimento e àquilo que o aprendiz já conhece sobre o mesmo como fator de novas aquisições
cognitivas. Assim, o material que favorece a aprendizagem significativa possui significação lógica e
psicológica. A primeira trata da coerência interna do conteúdo temático, sua evolução e relações entre o
sujeito e o objeto do conhecimento. A segunda refere-se ao trabalho de diagnose docente para
equilibrar a complexidade do objeto do conhecimento à estrutura cognitiva do aluno (AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1980). Portanto, a aprendizagem significativa requer por um lado, da parte do docente,
cuidadosa análise do objeto do conhecimento em sua significação cognitiva, lógica e psicológica com
vistas à aquisição, armazenagem e reorganização pelo aluno. Por outro, da parte do aprendiz,
disposições afetivas proativas que possibilitem o envolvimento prazeroso nas atividades de
aprendizagem e seus desdobramentos.
Na aprendizagem significativa como em outros sistemas teóricos, a formação de é
imprescindível à construção do conhecimento. A afetividade media o ensinar e o aprender, posto que o
objeto do conhecimento carece de análise e planejamento técnico-didático da parte do professor, para
que sua aquisição possa ser incorporada na estrutura cognitiva. Esta estrutura se caracteriza por uma
organização de conceitos possuidores de coerência lógica, pressupondo-se aí a viabilidade cognitiva e
afetiva entre o sujeito e o objeto do conhecimento a assimilar, significar e reconstruir. Conceitos e
princípios são um tipo complexo de aprendizagem como sugerido por Gagné (SAAD, 1980). Para Ausubel
os conceitos adquirem especial atenção pelo grau de abstração e de generalidade de que são
portadores e, por isso, fundamentais à produção e inclusão de novas aquisições na estrutura cognitiva.
O significado atribuído às ideias expressas nos conceitos está condicionado às ligações que estes
estabelecem com unidades mais amplas de conhecimento (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980)
resultando na criação de potencialidades cognitivas que possibilitam ao sujeito tanto a explicação do
real como a adoção de medidas operativas para manipular e intervir na reconstrução do mundo físico e
psicossocial.
Já os princípios psicológicos cumprem importante finalidade cognitiva e afetiva na
aprendizagem significativa, uma vez que proporcionam a ligação não literal e não arbitrária das
informações emergentes (MOREIRA, 2010) com as disposições denominadas subsunçoras já existentes
na estrutura cognitiva do sujeito (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Encontramos aqui uma
semelhança entre estes princípios e os conceitos piagetianos de esquemas cognitivos, cabendo a
Ausubel melhor descrição funcional destes esquemas ao entender os subsunçores como esquemas
cognitivos de informação prévia que ancoram e guiam os novos conhecimentos que chegam à mente
em sua ampliação, aplicação e transformação.Pro

PRINCÍPIOS OPERATIVOS E UTILIDADE DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Ausubel construiu um corpo de princípios operativos para viabilizar a aprendizagem significativa
cujas características são sinteticamente descritas a seguir (MOREIRA, 2006; MOREIRA, 2010):
Inicialmente, a predisposição para aprender como intenção do sujeito para se auto-dirigir a
objetivos e metas definidas através da inteligência e da afetividade que “formatam” as habilidades do
sujeito para relacionar-se de forma não literal e não arbitrária com o objeto do conhecimento. Os
organizadores prévios são recursos preliminares que despertam a curiosidade do aprendiz levando-o a
associar e a diferenciar cognições entre àquilo que lhe é conhecido e o objeto do conhecimento. A
diferenciação progressiva sugere a exposição inicial dos conceitos mais amplos em suas peculiaridades e
a retomada crescente dos mesmos no âmbito delimitado pelo objeto do conhecimento visando a
iniciativa mental do aluno na elaboração de conceitos próprios a partir das associações entre o saber
prévio e o conhecimento atual. A reconciliação integradora define o trabalho mental do aprendiz
caracterizado por uma atividade mental que harmoniza o antigo e o novo conhecimento e integra este
último na estrutura cognitiva atual. A organização sequencial refere-se à ordenação hierárquica dos
conceitos que compõem o objeto do conhecimento em concordância com o princípio da diferenciação
progressiva. A consolidação, que se interpreta como atividade pedagógica destinada a avaliar, em
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concordância com os princípios anteriores, o domínio do aprendiz em relação ao objeto do
conhecimento apreendido uma vez que se pressupõe a relevância deste para os posteriores
aprendizados.
Outros materiais e técnicas de significação como os mapas conceituais e os diagramas V são
instrumentos que viabilizam a análise estrutural do conhecimento e do processo de sua produção. Por
sua utilidade acadêmica estes princípios no bojo da aprendizagem significativa vêm obtendo grande
interesse para o alcance dos objetivos e metas acadêmicas no ensino de Ciências e Biologia (TAVARES,
2008; SANTOS, 2011; FALCÃO, SILVA E SIQUEIRA, 2010), no ensino de Matemática (RIPPLINGER;
BRANCHER, 2006), na educação matemática (SOARES, 2009), nas associações da linguagem com o
ensino de ciências (MOREIRA, 2003) e, na prática e na formação de professores (LEMOS, s.d) vem sendo
utilizados com o propósito de auxiliar o trabalho docente em geral e o desenvolvimento do aluno em
particular.
Expandindo-se da América, a aprendizagem significativa alcança notoriedade teórica. Museus
europeus de ciências - contrapondo-se à tradição museográfica de prioritariamente exibir material
científico, tecnológico e literário - vêm mediando significativa produção de conhecimentos entre
estudantes através da promoção de uma ambiência interativa entre o aluno e os objetos do
conhecimento ali disponíveis (CHAGAS, 1993). Estas mudanças nos objetivos dos museus vêm
promovendo resultados importantes na construção do conhecimento pelos estudantes uma vez que
complementam, clarificam e ajudam a construir associações e significados relativos aos conteúdos dos
programas educacionais e os objetos do conhecimento disponíveis fora do contexto da sala de aula.
Desta forma, na visão de Proctor apud Chagas, (1993) os educadores têm na aprendizagem significativa
uma importante ferramenta educativa para gerenciar em ambiente não formal, a atividade desperta
pela curiosidade mental do aluno pelos objetos das ciências formais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem significativa resulta da inquietação de Ausubel em relação ao conhecimento
cuja aquisição revela-se difícil através de modelos teóricos de aprendizagem voltados mais
intensivamente à ação do professor sobre o aluno. Historicamente, os sistemas teóricos explicam e
descrevem a aprendizagem em ângulos específicos, tanto do funcionamento psíquico do aprendiz como
das possibilidades de estimulação desse funcionamento pelo professor enquanto sujeito
presumidamente responsável pelo sistemático crescimento cognitivo do aluno.
Ausubel não retira do professor a responsabilidade pela condução do ensino e estimulação da
aprendizagem. Em sua visão de trabalho acadêmico, disponibiliza ao professor um considerável arsenal
de instrumentos relevantes para perceber o aluno como sujeito capaz de guiar-se cognitiva e
eficientemente em ambientes de aprendizagem. Para tanto, o objeto do conhecimento, enquanto
representação de uma realidade delimitada da disciplina deve revelar clara associação com os saberes já
dominados e considerados relevantes pelo aluno.
Nesse sentido, o aluno e não o professor torna-se sujeito ativo da aprendizagem partindo de
uma disposição afetiva que o impulsiona a ação investigadora mediada pela habilidade pedagógica do
docente no enriquecimento do ensino através dos recursos técnicos e didáticos que estruturam o
sistema teórico da aprendizagem significativa. Ainda que a aprendizagem significativa como sistema
teórico venha recebendo grande adesão dos educadores entre outros pesquisadores, não se crê que o
treino isolado dos professores nessa abordagem resolva as limitações de aquisição e produção de
conhecimento tal como ocorre em nossas escolas na atualidade. O arranjo das condições pedagógicas
como a adequação física da sala de aula, número de alunos por turma, horário e tempo da aula, posição
da disciplina no currículo, disponibilidade de materiais instrucionais e uso adequado destes, entre outras
variáveis, são elementos auxiliares para o êxito da aprendizagem significativa.
O diferencial da abordagem ausubeliana está centrado no aluno como ser potencialmente apto
e estruturalmente competente para vir-a-saber aquilo que deseja saber. Esse desejo de saber institui
uma âncora pedagógica capaz de prender o aluno ao objeto do conhecimento, cuja aquisição, produção,
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desconstrução, reconstrução e aplicação dependem da utilização dos materiais e instrumentos capazes
de dar significado (social, científico, artístico...) àquilo que se pretende saber ou àquilo que foi proposto
a conhecer.
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RESUMO
Comumente os professores da área de matemática lidam como problemas de aprendizagem, que dentre
eles está a Discalculia. Esta dificuldade de aprendizagem gera conflitos internos e externos ao aluno, tais
como, desmotivação e conflitos interpessoais. Este trabalho busca discutir sobre a discalculia e a partir
daí utilizar de métodos para que esta dificuldade de aprendizagem seja amenizada. Neste contexto
utilizamos como ferramenta para resolução desta problemática a utilização dos jogos baseando-se na
teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Neste contexto buscou-se mostrar que os jogos
atrelados a teria de Ausubel podem auxiliar muito no processo de ensino-aprendizagem na área da
matemática, facilitando as aulas e resolvendo os problemas psicossociais que circunda a vida desses
alunos que por muitas vezes sofrem com essa dificuldade de aprendizagem.
Palavras- chave: Aprendizagem significativa, Discalculia, jogos.

ABSTRACT
Usually the teachers of the area of mathematics deal with learning problems, which among them is
Dyscalculia. This learning difficulty generates internal conflictsand external to the student, such as
motivation and interpersonal conflicts. This paper discusses about dyscalculia and there after used
methods for this learning difficulty is mitigated. In this context we use as a tool to solve this problem the
use of games based on the meaningful learning theory of David Ausubel. In this context we sought to
show that the games would have linked to Ausubel can greatly aid in the teaching- learning in the area
of mathematics, facilitating classes and resolving psychosocial problems surrounding the lives of these
students that suffer with this difficulty learning.
Keywords: Meaningful learning,Dyscalculia, games.

INTRODUÇÃO
Uma aprendizagemsignificativa caracteriza-se como a importação de novos conhecimentos que
são interiorizados e assimilados aos conhecimentos de mundo dos sujeitos. Considerando que a
aprendizagem desempenha um papel construtivo fundamental para a formação de pessoas
constituintes da sociedade, esta tem o brilhantismo de desenvolver as potencialidades do aluno e seu
amadurecimento cognitivo.
À promoção daaprendizagem depende de estímulos externos, que quando ancorados a agentes
internos motivadorescontribuem para o processo que atualmente participa da relação ensinoaprendizagem. O professor quando não utiliza materiais externos motivadores fica difícil atingir a
satisfação e otimização esperadas para a aprendizagem, podendo surgir o que conhecemos como
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 503

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
dificuldades, que obstacularizam o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao
mundo contemporâneo.
Dentre as dificuldades encontradas em crianças, pretendemos destacar as referentes ao ensino
da matemática, em particular, a Discalculia. Segundo García (1998), discalculia é “um transtorno
estrutural da maturação das habilidades matemáticas” (p. 13). Ela se desenvolve a partir de sucessivos
erros na compreensão dos números, habilidades de contagem, soluções de problemas, etc.
Uma das diversas ferramentas disponíveis no leque de possibilidades do professorpara o
enfrentamento de taldificuldadeé o uso de jogos em sala de aula sendo fundamentada na teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel, isto pelo fato desta teoria se mostrar como um método eficaz na
busca de uma aprendizagem duradoura. De acordo com Yamazaki (2008), a aprendizagem significativa
caracteriza-se como o processo pelo qual uma nova informação é inserida a uma estrutura cognitiva
particular e específica, prévia, denominada subsunçor. Assim o professor ao empregar novos conteúdos
em sala de aula deve articular ao conhecimento prévio dos alunos, ou seja, a conceitos subsunçores
relevantes.
Os jogos se apresentam como mediadores das relações com o meio, com o outro, com a
realidade e com os conteúdos. A criança quando brinca interage com inúmeras pessoas, possibilitando a
este um aprendizado significativo e amplo, de autodescobertas, assimilando e interagindo com diversas
pessoas que também fazem parte desse meio(CASTELLO, 2009).Nessa perspectiva, os jogos devem
apresentar-se como uma ponte entre o conhecimento prévio e o conhecimento novo do aluno.
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é contribuir para o melhor desempenho do professor
de matemática, frente aalunos discalcúlicos e, propor como auxílio às bases da teoria da aprendizagem
significativa de David Ausubel articulada ao uso de jogoseducativos matemáticos.

MARCO TEÓRICO
A criança e as dificuldades de aprendizagem
Primeiramente, antes de adentrarmos adiscussão sobre discalculia, torna-se relevante pomos
qual a base conceitual sobre dificuldades de aprendizagem.Neste contexto o Comitê Nacional de
Dificuldades de Aprendizagem(1997)apud DOMINGOS (2007, p. 8) aborda que:
Dificuldades de aprendizagem é um termo genérico que se refere a um grupo
heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldade de aquisição e no uso
da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio e habilidades matemáticas. Estas
desordens são intrínsecas ao sujeito, presumidamente, devido a uma disfunção
do sistema nervoso central, podendo ocorrer apenas por um período da vida.
Apesar das desordens apresentarem-se como condição intrínseca,é relevante considerar a
existência de alguns fatores externos que contribuem para o surgimento de uma determinada
dificuldade de aprendizagem, estes podem estar inerentes a:1) o uso de medicamentos devido ao
princípio ativo, provocando alterações de comportamento e inabilidades da criança; 2) problemas
escolares como a relação conflituosa da criança diante de seus colegas e/ou professores; 3) familiares,
quando a família não oferece atenção, carinho e afeto necessários para que a criança desenvolva com
destreza suas habilidades e 4) culturais, pois o meio em que a criança está inserida pode também ser um
fator significativo para desencadear uma dificuldade, por exemplo, discriminação, preconceitos e
estereótipos.
Dentre as dificuldades apresentadas por crianças em idade escolar, as relacionadas ao ensino da
matemática, em particular, a discalculia se apresenta com mais frequência. De acordo com estudos
realizados cerca de 6% das crianças em idade escolar apresentam dificuldades em aprender matemática,
podendo ocorrer com maior frequência em meninas (SADOCK e SADOCK, 2007). Sendo assim, torna-se
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necessário e urgente investigar sobre este transtorno de modo que o desempenho escolar do aluno seja
otimizado, assim como o seu relacionamento interpessoal.

A DISCALCULIA
Atualmente, as dificuldades com os conceitos matemáticos vêm interferindo na
aprendizagemde modo bastante significativo. Estas dificuldades obstacularizam o desempenho escolar
da criança tornando-a apática, com alterações comportamentais, fechada em um “mundo”
desconhecido e obscuro.Ao que se refere a dificuldades relacionadas à capacidade de resolver
problemas, conceitos matemáticos e certas habilidades com cálculos, a discalculia ganha destaque, pois
afeta as condições de desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos, dificultandoa busca por
apreensão e construção das ações facilitadoras de sua aprendizagem (SILVA, 2008).
Nas crianças que apresentam a discalculia são encontradas, segundo Johnson e Myklebust
(1987) apudJacinto (2009) algumas dificuldades tais como:leitura e compreensão;confusão com o
aspecto parecido dos números, 6 e 9 ou 3 e 8; falta de habilidade para compreender os espaços entre os
números como por exemplo: 5 69 é lido como quinhentos e sessenta e nove; dificuldades no
reconhecimento e no uso dos símbolos para calcular;E, apresentam também dificuldades em
entender conceitos e símbolos e lembrar como devem ser usados.
No entanto, observamos que não existe uma única razão que justifique as basesdas dificuldades
com a linguagem matemática, estas podem surgir por falta de habilidade para determinação de razão
matemática ou pela dificuldade em elaboração de cálculo matemático. Essas dificuldades estão
relacionadas a fatoresdiversos, podendo estar vinculadas a problemas com o domínio da leitura e/ou da
escrita, na compreensão global proposta num texto, bem como no próprio processamento da
linguagem, nesse sentido torna-se urgente à necessidade de identificar este distúrbio para que a criança
não venha a se prejudicar em seu rendimento escolar, visto que, esta inabilita a ação da criança diante
de uma nova aprendizagem (SILVA, 2008).

O PROFESSOR FRENTE ÀS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Uma das propostas cabíveis diante de alunos discalcúlicosestá no professor construir sua própria
forma de contextualizar conceitos formais propondo a criança uma forma diferenciada de aprendizagem
embasada em seu cotidiano, para depois criar pontes de associação, isto é, (re) contextualizar os
conceitos aprendidos (informalmente) aos conceitos formais. Esta prática de ensino reforça a concepção
da teoria de Ausubel que propõe a contextualização como forma de dar significado ao conteúdo
abordado em sala.
Esse procedimento coloca o professor frente a um novo desafio diante do planejamento de suas
aulas: propor diferenciadas maneiras de provocar desenvolvimento cognitiva. Elaborar uma aula
significativa requer a busca de formas criativas e estimuladoras de desafiar as estruturas conceituais dos
alunos (SANTOS, 2002).
No caso de alunos discalcúlicos não é diferente, o professor de matemática precisa se adequar
ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, buscando um maior comprometimento de seu desempenho
escolar, ou seja, faz-se necessário que o professor apresente-se atento ao processo de aprendizagem
dos alunos, identificando seus interesses, necessidades, dificuldades, limitações, para que assim possa
intervir positivamente na aprendizagem dos mesmos.
Segundo Pelizzariet al(2002) para a existência de uma aprendizagem significativa duas condições
são necessárias: 1)
que o aluno se disponha a aprender; e 2) o conteúdo abordado em sala deve
se apresentar de forma significativa, isto é, de forma lógica e psicologicamente significativa: o
significado lógico se refere à natureza do conteúdo, e o significado psicológico é a experiência de cada
indivíduo. Ao se pensar na discalculia, estas duas condições devem ser consideradas, haja vista que, o
aluno discalcúlico precisa estar confiante de suas potencialidades e que o professor conheça e faça uso
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de abordagens teórico-metodológicas significativas que possibilite ao aluno a aquisição do
conhecimento.
Dentre tais abordagensdestaca-se o uso de jogos educativos matemáticos, pois, auxilia a criação
de situações em sala de aula que estimulem os alunos à compreensão e à familiarização com a
linguagem matemática, estabelecendo ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da vida
real a partir de situações cotidianas e a linguagem matemática formal. Os jogos possibilitam um contato
maior da criança com a linguagem matemática, proporcionando aos mesmos escreverem e falarem
sobre o vocabulário matemático, além de desenvolverem habilidades de formulação e resolução de
problemas, enquanto desenvolvem noções e conceitos matemáticos (SILVA, 2008).

A DISCALULIA, OS JOGOS E A APREDIZAGEM SIGNIFICATIVA.
Uma forma eficaz que poderá ser utilizada pelo professor de matemática, na intervenção com
alunos discalcúlico, é basear-se na teoria da aprendizagem significativa elaborada por David Ausubel,
que segundo ele:
é o processo através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se
relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) à estrutura
cognitiva do aprendiz. É no curso da aprendizagem significativa que o
significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado
psicológico para o sujeito. Para Ausubel, a aprendizagem significativa é o
mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar a vasta
quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo do
conhecimento (1963, p. 58 apud Moreira et. al, 1997).
Sendo assim, o professor de matemática deverá usar dos artifícios para saber o que o aluno já
trás da serie anterior para que ele possa dar inicio ao novo conteúdo, pois como os assuntos formam
uma espécie de “link” um com o outro o aluno compreenderá melhor o assunto se o que ele já sabe for
articulado com aquilo que ele irá aprender de novo, fazendo uma ponte de conhecimento. Dentre as
formas de determinar o nível de conhecimento que o aluno traz consigo destaca-se, uma avaliação
diagnóstica, diálogos com a turma sobre alguns conceitos matemáticos, verificar os conteúdos
abordados nas séries anteriores, etc.
Buscar a interação do novo com aquilo que o aluno já sabe em que David Ausubel chama de
subsunçorfará com que o aluno perceba que só conseguirá seguir adiante se ele prestar atenção no
conteúdo abordado e puder associa-lo ao próximo.
Caso o aluno apresente alguma dificuldade de aprendizagem como a discalculia, o professor
poderia utilizar outro método chamado de aprendizagem mecânica, que é aquela aprendizagem em que
o aluno absorve o conteúdo de forma literal e não substantivada, ou seja, ele aprende o conteúdo com
termos usuais, sem precisar seguir a risca um contexto.
Tavares (2006)aborda que Ausubel sugere o uso da aprendizagem mecânica quando não
existirem na estrutura cognitiva do aprendiz ideias-âncora (subsunçor) que facilitam a conexão entre
esta e a nova informação, quando não existirem ideias prévias que possibilitem essa ancoragem.
Portando, o aluno irá aprender o assunto de forma em que haja na verdade um decoreba, para
que logo em seguida haja a interação com o novo conhecimento e ocorra de forma gradativa à
aprendizagem significativa. Essa forma de decorar na matemática se associaria as famosas fórmulas que
costumam ser o terror da dificuldade em aprender. O ato de decorar essa formula fará com que o aluno
possa associar o contexto da questão trabalhada com a fórmula e acertando sua forma de encontrar a
resposta.
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Em vista disso, os jogos educativos se apresentam como uma ferramenta capaz de estimular o
aluno discalcúlico a utilizar certas fórmulas para que possa dar continuidade ao jogo, assim, ele
consegue interiorizar e compreender a utilidade da fórmula empregada.
O jogo para ensinar matemática deve cumprir o papel de auxiliar no ensino do
conteúdo, propiciar a aquisição de habilidades, permitir o desenvolvimento
operatório do sujeito e, mais, estar perfeitamente localizado no processo que
leva a criança do conhecimento primeiro ao conhecimento elaborado (MOURA,
1992, apud Selva, 2009, p. 47).
Além disso, o jogo é um importante integrador entre os aspectos motores, cognitivos, e sociais,
assim, parte-se do pressuposto de que é jogando que a criança ordena o mundo a sua volta, assimilando
experiências e informações, e acima de tudo, incorporando atitudes e valores que serão importantes a
sua vida adulta.Segundo Domingues (2010) o lúdico é considerado um promotor de aprendizagem e
construtor do saber; é também visto como um mecanismo psicológico e pedagógico que contribui para
o aperfeiçoamento mental e como um aliado na aquisição de estruturas psiconeurológicas essenciais
para a cognição.
Sendo assim, a utilização dos métodos descritos por Ausubel juntamente com os jogos
educativos tornam-se fundamentais na construção do saber matemático, em particular, daqueles que
apresentam a dificuldade de aprendizagem caracterizada pela discalculia. Julga-se necessário que o
professor observe o comportamento de seus alunos para que ele possa identificar se há algum aluno
que apresente esta dificuldade de aprendizagem. Dessa forma, ele irá aplicar o método descrito acima,
observando no dia-a-dia em sala de aula se está ocorrendo uma melhora no ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que para a grande maioria dos alunos as aulas de matemática não é algo tão
atrativo, fazendo com que se torne uma matéria conhecida como o “terror das reprovações”. Sendo
assim, o profissional da área da matemática precisa inovar-se para que esta percepção sobre as aulas de
matemática seja desmistificada. Existem ainda como descrito em todo o artigo os alunos que
apresentam uma grande dificuldade em aprender matemática, os Discalcúlicos. Neste caso as aulas se
tornarão muito menos agradáveis do que para aqueles ditos “normais”, ou seja, aqueles que conseguem
interiorizar com mais facilidade os assuntos de matemática.
Na busca incessante para uma melhor compreensão dos conteúdos abordados é que se traz
como uma opção de subsidiar a ponte do conhecimento prévio com o conhecimento elaborado a
utilização dos jogos como ferramenta para uma melhor compreensão e assimilação do conteúdo. Os
jogos trarão uma visão prática daquilo que o profissional professor aborda apenas no quadro e que por
muitas vezes o aluno não tem a capacidade de abstrair.
Toda esta temática tratada acima que faz relevância aos jogos só vem para reforçar ainda mais a
importância da teoria de David Ausubel. Serão eles, os jogos, que farão com que o aluno consiga
concretizar o conteúdo e associado ao subsunçor possa realizar a aprendizagem significativa, tornando
possível concluir o quão importante serão esses jogos como ferramenta pedagógica para realizar ações
que venham a amenizar os efeitos causados pela discalculia.
Os jogos servirão para esses alunos discalcúlicos como um meio interventivo capaz de promover
ações cognitivas significativas a ponto de beneficiar tanto o aluno quanto o profissional professor,
garantindo uma melhor interação nas aulas. Trazer a teoria de Ausubel para os jogos é uma
formadiferenciada de mostrar a aplicabilidade na forma prática, evidenciando sua concretude em meio
a tanto assunto que inicialmente seria trabalhado de forma abstrata.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo aproximar alguns conceitos da Física de alunos do ensino fundamental na
promoção de uma aprendizagem significativa. Para isso escolheu-se uma proposta interdisciplinar onde a
Literatura, além de promover o prazer pela leitura, possibilite o reconhecimento de fenômenos físicos
presentes no dia a dia. O gênero textual escolhido foi o narrativo e nele a leitura de fábulas se justifica por
ser rápida, de fácil compreensão e por estar próxima da realidade.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Fábulas, Física, Interdisciplinaridade, Literatura.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to approach some concepts of Physics to elementary school students to promote
meaningful learning. So it was elected an interdisciplinary proposal where the Literature in addition to
promoting the pleasure of reading enabling the recognition of physical phenomena present in everyday life.
The textual genre chosen was the narrative where by the reading of fables is justified because is fast, easy to
understand
and
closer
to
reality.
Keywords: Meaningful learning, Fables, Physics, Interdisciplinary, Literature.

INTRODUÇÃO
As considerações para uma construção disciplinar surgem da visão positivista do universo, de
Auguste Comte, considerado como um sistema mecânico composto por unidades materiais elementares
que podem ser compreendidas de forma descontextualizada. Desta forma, a realidade pode ser
fragmentada em unidades menores para análise e estudo. A concepção positivista-cartesiana é a base
para o método científico e para a fragmentação do conhecimento originando a disciplinaridade. A
disciplinarização fez com que o homem perdesse de vista a totalidade do conhecimento global sobre o
mundo. Para alguns passou a ser vista como a solução dos problemas educacionais na modernidade,
mas como modismo esvaziou seu discurso e sua efetividade nas práticas educativas.
A interdisciplinaridade foi uma das respostas para a superação do conhecimento fragmentado,
com ela veio a possibilidade de se construir um currículo aberto às mudanças e interações. Através dela
a interação dos saberes levou à interação humana, que só torna-se possível através do diálogo.
Segundo Ivani Fazenda (1979, p. 89),
o pensar e o agir interdisciplinar se apoiam no princípio de que nenhuma fonte de
conhecimento é em si só completa, e de que é no diálogo com outras formas do
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conhecimento, de maneira a se interpenetrarem, que surgem
desdobramentos na compreensão da realidade e sua representação.

novos

Do ponto de vista epistemológico, a interdisciplinaridade “aponta para a possibilidade de
produção de saberes em grupos formados por especialistas de diferentes áreas”, enquanto que,
pedagogicamente, “indica um trabalho de equipe, no qual docentes de diferentes áreas planejam ações
conjuntas sobre um determinado assunto” (GALLO, 2000, p. 173).
O aprendizado de Física, disciplina introduzida na educação básica apenas a partir do 9º ano, muitas
vezes é considerado muito difícil e longe da realidade; tornando-se de interesse apenas dos rotulados
“nerds”. De acordo com Tedesco (2006, p.19), “o número de estudantes de ciências está diminuindo”,
inclusive na Europa. As causas são diversas, entre elas, “a pouca ligação com os problemas reais”.
No ensino médio, e até mesmo nas graduações, muitos conceitos científicos são percebidos pelos
alunos de forma distanciada e fragmentada. Professores de Física, assim como os de outras disciplinas,
mantêm-se isolados em seus campos do saber, seus conhecimentos quase nunca se cruzam e às vezes estão
muito afastados da realidade dos educandos, impossibilitando-os de um aprendizado verdadeiramente
significativo e aplicável.
É imprescindível um Ensino de Ciências que prepare o aluno para compreender seus mais amplos
significados e implicações, sua natureza, suas limitações, seus potenciais dentro da sociedade. Para que isto
ocorra, o aprendizado deve ter sentido para o aprendiz, deve se desenvolver a partir do seu cotidiano,
valorizando os conhecimentos que trás consigo e todas as particularidades resultantes de sua vivência.
De acordo com Ausubel (1963, p.58),
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
aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.
Na teoria da aprendizagem significativa ao processo de aprender são estabelecidas conexões
entre o que já é sabido e o novo que se apresenta. Os conhecimentos prévios são de extrema
importância, pois fazem com que o educando se sinta motivado a interagir com o outro. E para que este
aprendizado ocorra,
a instituição de ensino deve promover a construção do conhecimento, negando
o processo de aprendizagem como uma simples transmissão de conhecimento,
deste modo proporciona-se a possibilidade do educando emergir como sujeito
no processo ensino/aprendizagem (MERAZZI & OAIGEN, 2008, p. 17)

REFERÊNCIAL TEÓRICO
CONVERGINDO LITERATURA E FÍSICA ATRAVÉS DA LINGUAGEM
A Física conhecida, junto com a Biologia e a Química, como hard science, não pode estar separada do
mundo comum. Não podemos eleger a Ciência a uma posição de supremacia política ou intelectual, pois isso
pode resultar em equívocos de interpretação que deixa os já marginalizados ainda mais à margem das
decisões que a envolvem – como por exemplo os alimentos transgênicos, a clonagem, a construção de
usinas, a escolha de combustíveis e a mudança climática. O assunto da Ciência deve ser compartilhado a
todos, e definitivamente tornar-se assunto social.
Uma das múltiplas possibilidades que se abrem para um Ensino de Ciências voltado neste sentido
está em olhar para uma das matérias culturais menos lembradas quando se pensa nesta disciplina, e também
uma das mais desprestigiadas no “mundo sério”: a Literatura.
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A atividade literária, conectada com as atividades do mundo, busca reformular valores ao mesmo
tempo em que revisita os antigos. Sempre atentos ao que ocorre à sua volta, os escritores manifestam seus
pensamentos sempre que podem, de forma ficcional ou não; e no meio dessas manifestações estão os
assuntos científicos.
Para o físico e educador da Universidade de São Paulo (USP), Luis Carlos de Menezes (2009, p. 90) “a
leitura e a escrita, sendo essenciais na formação escolar e humana, merecem atenção especial dos
professores de diversas disciplinas”.
A crença de que Ciência nada tem a ver com Língua Portuguesa levou e ainda leva a dois graves
analfabetismos: o científico e o literário. Uma maneira de contornar esse problema é fazer o caminho inverso
ao já realizado pelos escritores que visitam a Ciência: visitar a literatura.
“Uma só obra literária encerra uma cultura infinita, com temas que, fazendo parte do pensamento
humano, não podem ser fragmentados, não podem ser dissociados uns dos outros” (MORIN, 2001, p. 49-50).
Segundo Klaus R. Mecke, físico do Instituto Max Planck,
a Literatura e a Física habitam o mesmo ambiente. Não só a Física
influencia a Literatura como vice-versa. Não no sentido de uma causalidade direta,
mas sim no de um quadro interpretativo comum, de uma língua comum, de
imagens e metáforas comuns. Porque a Física vive de metáforas poderosas (MECKE,
2004, p. 4).
Para relacionar a linguagem científica e a linguagem literária, consideramos as reflexões de
Bachelard (1996) que, inicialmente, aponta a linguagem como um “obstáculo epistemológico, que pode
impedir o conhecimento e confundir os pesquisadores”. Comparando textos científicos antigos e
recentes, o autor encontra, nos primeiros, conexões diretas com a vida cotidiana e nítidos diálogos
entre autor e leitores, nos recentes observa uma outra linguagem, mais objetiva e estruturada, que liga
a ciência a uma teoria geral sem interferências do leitor. Apesar de considerar essa linguagem mais
objetiva como condição para o desenvolvimento do conhecimento científico, Bachelard (1996) também
vai valorizar o saber nascido do imaginário e da força criadora do não- racional. E, assim, destacar a
capacidade da linguagem e das imagens poéticas em ativar nossa atividade linguística e despertar e
fertilizar nosso pensamento, o que possibilita à literatura tornar-se um precedente relevante para a
aquisição de qualquer conhecimento.
De acordo as considerações acima, inferimos que a leitura de um texto literário pode favorecer a
construção de imagens e despertar a imaginação, o que certamente poderá ser um caminho para o ensino de
conceitos científicos.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo aproximar alguns conceitos da Física de alunos do
Ensino Fundamental. Para isso optou-se por uma proposta interdisciplinar onde a Literatura, além de
promover o prazer pela leitura, possibilite o reconhecimento de fenômenos da Física presentes no dia a dia.

A ESCOLHA DO GÊNERO NARRATIVO FÁBULA
Optamos pelo gênero da ordem do narrar, fábula, que segundo Fernandes (2001, p. 16), “é um
gênero que, como tantos outros gêneros narrativos, registra as experiências e o modo de vida dos povos”.
Salienta ainda que, é por meio destas histórias que ouvimos, por meio da tradição oral ou registrada nos
livros que aprendemos lições importantes para o convívio em sociedade. Apesar de parecerem historinhas
para crianças, onde encontramos animais que falam e agem como seres humanos, as fábulas, inicialmente,
foram criadas para serem contadas para adultos, como forma de aconselhá-los e distraí-los. Sendo que,
através dos tempos, muitos autores renomados se dedicaram a contar e escrever fábulas. A leitura de
fábulas se justifica por ser rápida, de fácil compreensão e por estar próxima da realidade.
A fábula tem mais de mil anos de existência, surgiu da necessidade do homem em contar histórias de
todos os tipos, que relatassem suas aventuras ou que explicassem os fenômenos da natureza, umas que
falavam do cotidiano, outras de seres mágicos, ou de animais ou objetos com qualidades humanas.
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Caracterizasse por transmitir algum ensinamento, para fazer alguma crítica, uma ironia etc. Geralmente, no
final das fábulas, aparece uma frase destacada, a moral da história. Este gênero tem acompanhado a
evolução da humanidade, sendo produzidas de acordo com o que as pessoas de uma determinada época
pensam sobre o estilo de vida daquela sociedade. Assim, as fábulas têm servido como registro histórico dos
valores e do modo de agir tido como certo em sociedade ao longo dos tempos, se mantendo até nos dias
atuais.
A apresentação deste gênero narrativo aos alunos em Língua portuguesa acontece assim que os
mesmos aprendem a ler, mas por ter características que agradam a todas as idades, pode e deve ser
abordado durante todo a Educação Básica e, certamente, toda a vida.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO DA PROPOSTA
UMA ABORDAGEM FÍSICO-LITERÁRIA DE CINEMÁTICA E ÓPTICA
Abordaremos aqui as fábulas “A lebre e a tartaruga” e “O cachorro e sua sombra”, ambas do escritor
grego Esopo (1994), um dos mais antigos na escrita de fábulas.
A lebre e a tartaruga
Um dia uma tartaruga começou a contar vantagem dizendo que corria muito depressa, que a
lebre era muito mole, e enquanto falava, a tartaruga ria e ria da lebre. Mas a lebre ficou mesmo
impressionada foi quando a tartaruga resolveu apostar uma corrida com ela.
"Deve ser só de brincadeira!", pensou a lebre.
A raposa era o juiz e recebia as apostas. A corrida começou, e na mesma hora, claro, a lebre
passou à frente da tartaruga. O dia estava quente, por isso lá pelo meio do caminho a lebre teve
a ideia de brincar um pouco. Depois de brincar, resolveu tirar uma soneca à sombra fresquinha
de uma árvore.
"Se por acaso a tartaruga me passar, é só correr um pouco e fico na frente de novo", pensou.
A lebre achava que não ia perder aquela corrida de jeito nenhum. Enquanto isso, lá vinha a
tartaruga com seu jeitão, arrastando os pés, sempre na mesma velocidade, sem descansar nem
uma vez, só pensando na chegada. Ora, a lebre dormiu tanto que se esqueceu de prestar
atenção na tartaruga. Quando ela acordou, cadê a tartaruga? Bem que a lebre se levantou e saiu
zunindo, mas nem adiantava! De longe ela viu a tartaruga esperando por ela na linha de
chegada.
Moral: Devagar e sempre se chega na frente.
O cachorro e sua sombra
Um cachorro com um pedaço de carne roubada na boca estava atravessando um rio a caminho
de casa quando viu sua sombra refletida na água.
Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o
reflexo para se apropriar da outra carne, mas quando abriu a boca deixou cair no rio o pedaço
que já era dele.
Moral: a cobiça não leva a nada.
A proposta da literatura é permitir com que o Homem se veja e se compreenda no mundo.
Acreditamos que a Física também tenha esta visão, só que nela o Homem passa a compreender o
mundo através do conhecimento e da compreensão de seus fenômenos. Nas fábulas aqui apresentadas
percebemos atitudes humanas como o espírito de competição, o desejo da superação, a arrogância, a
determinação e a cobiça, todas elas presentes em situações simples do dia a dia, inseridas em
ambientes naturais onde qualquer fenômeno físico pode ser percebido. Há em seu corpo textual,
palavras que identificam fenômenos observados na natureza, na primeira Cinemática e na segunda
Óptica.
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A ideia aqui não é o aprofundamento de conceitos físicos, nem tampouco abordá-los de forma
complexa, mas aproximá-los de forma simples da vida e dos conhecimentos dos educandos, fazer com
que eles se reconheçam em cada um deles. A fábula, sendo a metáfora da vida humana, nos permite
fazê-lo satisfatoriamente e serve como um “organizador prévio” no ensino de ciências, ou seja, um
material potencialmente significativo a ser introduzido antes do próprio material de aprendizagem,
sendo um facilitador no processo de aprendizagem (AUSUBEL, 1980).
Partindo desse princípio, a aula seria iniciada com a leitura da fábula “A lebre e a tartaruga” e
logo após, o professor, principal mediador no processo ensino-aprendizagem levantaria questões para
os alunos tais como: “Você já apostou uma corrida? O que é preciso percorrer em uma corrida? O que
leva a existência de um vencedor e um perdedor? Tais perguntas permitiriam aos alunos vivenciarem a
narrativa e junto a ela refletirem sobre os conceitos iniciais de Cinemática: posição, velocidade e
aceleração. A ideia é que os alunos sejam participantes ativos de seu aprendizado, e que o educador
seja “muito menos alguém que ensina do que alguém que desperta, estimula, provoca, questiona e se
deixa questionar” (GAZZINELLI, 2006, p.145).
Interligar o saber literário ao saber científico tornaria possível reconhecer nos personagens da
fábula as suas características; identificar um corpo em repouso (a parada para o descanso da lebre), o
movimento uniforme da tartaruga, já que mantinha a mesma velocidade, a variação da velocidade da
lebre em pouco tempo para alcançar a tartaruga (aceleração), assim como possibilitaria a compreensão
do conceito de velocidade média na comparação dos movimentos entre a lebre e a tartaruga, uma vez
que o caminho percorrido foi o mesmo e a diferença está no tempo total decorrido de cada um dos
personagens.
Dependendo da série em que este trabalho fosse desenvolvido, seria possível a proposta de
várias atividades, tais como:
1- Leitura e interpretação de texto;
2- Encenação da fábula;
3- Interpretação da moral da fábula promovendo a reflexão de situações da vida real;
4- Busca do significado da palavra velocidade média e exemplificações de sua aplicação no dia a
dia;
5- Aulas práticas objetivando a comprovação das teorias. A exemplo de tais aulas poderiam ser
propostas uma corrida na quadra da escola, estabelecendo o espaço a ser percorrido e a velocidade dos
participantes, com simulações de paradas; corrida no saco; cabra cega; ovo na colher; pique bandeira,
etc.
6- Apresentação das unidades de medida no SI (Sistema Internacional) e sua aplicabilidade no
cotidiano.
Na segunda fábula intitulada “O cachorro e sua sombra”, o conceito físico de Reflexão é ainda
mais perceptível, pois o verbo refletir e seu substantivo reflexo o enfatizam.
A luz, presente em todos os momentos de nossas vidas, após ser refletida sobre os corpos e
capturada pelos nossos olhos permite-nos vê-los. Após a leitura da fábula, os alunos-leitores seriam
capazes de perceber uma situação vivenciada por todos: o reflexo, assim como se sentiriam motivados a
expor situações do fenômeno reflexão vivenciadas por eles. Certamente se lembrariam do reflexo de
imagens na água ou no espelho, tanto de si mesmos quanto de outras pessoas ou de alguma paisagem.
A sombra, como a figura formada pelo impedimento da luz por um corpo, também é
apresentada nessa fábula. Os alunos também se lembrariam deste fenômeno em seu dia a dia como na
sombra de um corpo ao sol, próximo de uma lâmpada ou de uma vela.
Uma proposta interessante seria trabalhar a similaridade desse texto com a história de Narciso,
um homem vaidoso que ao ver sua própria imagem refletida no lago decide pegá-la e acaba morrendo
afogado. Paralelo à leitura dos dois textos seria possível estabelecer os valores humanos em questão
relacionando-os às consequências que estes podem trazer ao próprio homem.
Assim como sugerimos atividades após a leitura da fábula “A lebre e a tartaruga”, em “O
cachorro e sua sombra” poderiam ser feitos experimentos sobre a propagação da luz com materiais no
intuito de observar sua passagem total, parcial ou a não passagem; sobre as fontes luminosas ilustrando
fontes que emitem luz, sejam primárias (como o sol, uma lâmpada acesa) ou secundárias (a lua, os
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planetas, um lápis), assim como suas aplicações; palestra com um oftalmologista para elucidar dúvidas
sobre a visão e possíveis problemas visuais, etc.
O texto literário, certamente, poderia ser um grande facilitador para o aprendizado, visto que
sua linguagem permite ao leitor ampliar sua imaginação, construir seu aprendizado e ao interagir com a
leitura, interagir também com o outro no intuito de fazer com que suas percepções e interpretações
tornem-se conhecidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As teorias cognitivas têm influenciado na mudança da atitude pedagógica. Essas teorias,
segundo Ausubel (1980) motivam professores e alunos a buscarem novos caminhos que possibilitem a
aprendizagem de forma interativa e construtiva, desconstruindo a noção de aprendizagem por
transferência de informação, passiva e receptiva, que apesar de contribuírem com o desenvolvimento da
aprendizagem não permanecem durante muito tempo na memória. Portanto, aprendizagem significativa
implica dar sentido ao novo conhecimento por interações com significados claros e diferenciados que
existem na estrutura do aprendiz, o processo ocorre quando uma nova informação ancora-se em
conceitos relevantes preexistentes em sua estrutura cognitiva.
O processo ensino-aprendizagem das Ciências Naturais é um meio favorável para o
desenvolvimento dos conceitos científicos, desde que em sua aplicabilidade, possa gerar habilidades na
estruturação do desenvolvimento cognitivo do aprendiz, através de atividades pertinentes à sua
realidade, de materiais significativos para sua aprendizagem e que, na construção do saber haja a
participação e colaboração por parte de todos que compõem o processo, sobretudo, possibilidades de
expressar, criticar, dialogar, indagar, questionar, formular hipóteses e resolver problemas.
Com base nas reflexões feitas, admitimos que quem opta pelo ensino dos conceitos como
“rótulos” considera o processo de aprendizagem dos mesmos como linear e regular, sem conflitos,
estruturados para produzir resultados já esperados e constatações já estabelecidas, no qual, o aluno é
chamado a memorizar linguisticamente algumas definições. Concordamos com Bachelard (1996) quando
sugere que para que haja mudança na postura do indivíduo, faz-se necessário que haja “rupturas
epistemológicas em suas ações para que se possa tornar uma espécie mutante, com espírito científico de
homem que deseja saber e questionar, rompendo com certos obstáculos epistemológicos”.
A metodologia de ensino enfatizada neste trabalho permite ao educando observar, entender e
interpretar fenômenos físicos em situações vivenciais a partir da leitura de fábulas. Propõe também
disseminar crenças que coloquem a ciência fechada, afastada de suas vidas e assim difícil na sua
compreensão, destinada apenas a cientistas. Segundo Guerra & Menezes (2009, p. 2), “o Ensino de
Ciências agrava o problema educacional e afasta os estudantes da ciência, ao reforçar a ideia de uma
ciência pronta, acabada, muito acima dos meros mortais, feita por gênios”.
A Literatura abre a possibilidade para o leitor de participar da trama, em
determinado cenário histórico e filosófico, dialogando muitas vezes com o
autor, despertando sentimentos de empatia. Com isto, a percepção de um
processo de conhecer se instaura, rompendo com o conhecimento pronto,
acabado, construído por seres especialmente iluminados. (GUERRA &
MENEZES, 2009, p.10)
As fábulas de Esopo, apesar de datarem há mais de 1.700 anos, conseguem de forma simples
nos mostrar que os fenômenos físicos existem antes mesmo da humanidade, estão presentes em todos
os momentos de nossas vidas e qualquer um consegue percebê-los se observarem a natureza.
A abordagem interdisciplinar certamente proporcionaria aos alunos uma maior apreensão dos
conteúdos, pois não os fragmentariam destacando especificidades variadas e tão longe de suas
realidades. É claro que para os professores é uma tarefa bastante complexa, pois os faz abrir mão de
muitas convicções, ir à busca de conhecimentos diferentes dos de sua área de atuação, capacitar-se,
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pesquisar, e até mesmo desperdiçar de tempo que quase sempre não têm. Certamente esse desafio os
levaria ao crescimento enquanto profissionais, cidadãos ou simplesmente pessoas, pois proporcionaria
conhecimentos além dos seus próprios, porém,
tal procedimento pressupõe o rompimento de hábitos e acomodações; o
desalojamento de posições confortáveis; o abrir-se à crítica; o conviver com o
diferente; a quebra de esquemas mentais rígidos; a desestabilização, a
desestruturação e a desconstrução para novas construções, novas dúvidas,
novas inquietações e novos aprendizados. (CHAVES & AMORIM, 2009, p. 318)
Unir ciência, mais especificamente aqui Física à Literatura seria quebrar barreiras, criar pontes
na promoção de um aprendizado significativo e real. As fábulas, assim como qualquer outro gênero
literário, promovem esta possibilidade. Como na Física, também há nelas vida, pois o Homem se faz
presente e eterno enquanto existir linguagem.
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RESUMO
Este artigo corresponde à pesquisa empírica para a nossa dissertação de mestrado, defendida no
Programa de Pós-graduação em ensino das ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A
pesquisa teve como objetivo geral investigar que conteúdos teóricos de matemática os alunos
mobilizam nos jogos salto de rã e troca-peças. Nossa fundamentação para executar a pesquisa foi a
teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, e ainda mais especificamente nas suas idéias
sobre os subsunçores. Além disso, recorremos à idéia da resolução de problemas para fundamentar a
utilização dos jogos. A metodologia proposta foi direcionada os para alunos do curso de licenciatura em
matemática da UFRPE que já tinham cursado as disciplinas que já tinham abordado os conteúdos que
poderiam ser mobilizados nos jogos. Para a realização da pesquisa, participaram todos os alunos do
segundo e do sexto período do curso de licenciatura em Matemática de uma universidade pública, que
já cursaram disciplinas referentes aos conteúdos subjacentes aos jogos, os quais participaram de duas
sessões, uma de cada jogo estudado. Os resultados apontaram que os alunos
Palavras-Chave: aprendizagem significativa, subsunçores, jogos matemáticos, ensino superior

ABSTRACT
This article corresponds to the empirical research for our dissertation, defended at the Graduate
Program in Education Sciences of the Universidade Federal Rural de Pernambuco. The research aimed to
investigate which theoretical concepts of mathematics students mobilize in games leap frog and
exchange parts. Our rationale for performing the research was the theory of David Ausubel's Meaningful
Learning, and more specifically in their ideas about the subsumers. In addition, we use the idea of
problem solving to support the use of games. The proposed methodology was directed to the students
of a degree in mathematics from UFRPE who had attended the courses they had already discussed the
contents that could be mobilized in the games. For the research, all students participated in the second
and sixth period of the degree course in mathematics at a public university, which have studied
disciplines related to the content behind the games, which participated in two sessions, one for each
game studied. The results showed that students
Keywords: meaningful learning, subsumers, mathematical games, higher education

INTRODUÇÃO
Tivemos a oportunidade de vivenciar, enquanto pesquisador nos últimos cinco anos, o trabalho
com jogos matemáticos no processo de ensino aprendizagem. Ainda, trazendo um pouco de nossa
experiência verificamos uma quantidade considerável de trabalhos voltados para o tema jogo no ensino
da matemática, porém observávamos uma carência em relação ao nível de ensino no qual esses
trabalhos eram feitos pois, em sua maioria, os trabalhos foram feitos com foco no ensino fundamental,
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alguns nos ensino médio e quase nenhum no ensino superior. Essa é uma das justificativas para que em
nosso trabalho abordássemos jogos que possam ser utilizados no ensino superior, em especial com
licenciandos de matemática.
Devido ao contato com uma grande quantidade de jogos em capacitações, palestras e em outros
eventos de foco acadêmico, mais a nossa experiência, surgiu o seguinte questionamento: Quais as
possíveis formas de os licenciandos relacionarem as teorias matemáticas estudadas em seu curso de
graduação a atividades com jogos de estratégia?
A partir do questionamento exposto, consideramos a possibilidade de realizar um estudo mais
aprofundado sobre o tema. Assim sendo, realizamos uma pesquisa nesta direção.
A pertinência de nosso trabalho remete ao fato de haver poucas pesquisas utilizando jogos no
ensino superior, e menos ainda voltada para a mobilização de conceitos aprendidos nas disciplinas de
graduação. Desse modo, esperamos ampliar um pouco mais as contribuições neste campo do
conhecimento para aqueles professores e pesquisadores que atuam no ensino superior e que se
interessam pelos estudos concernentes à educação matemática.
Pesquisas envolvendo jogos, mostram que a utilização dos mesmos podem contribuir para a
melhoria do processo ensino aprendizagem, inclusive no nível superior, como verificaremos adiante nos
trabalhos de Santos(1979) e Ferreira(2008). Logo, podem emergir conteúdos matemáticos e habilidades
mentais subjacentes à dinâmica dos jogos quando os jogadores buscarem a estratégia de vitória, que
para eles podem atuar como subsunçores (AUSUBEL, 1980), também denominados de estruturas de
conhecimento específicos (MOREIRA, 1995). Nosso trabalho teve uma natureza qualitativa e fizemos um
estudo exploratório utilizando os jogos “Salto de Rã” e o “Troca-peças”, que são considerados jogos de
transposição (MENEZES et al., 2008b), pois nestes jogos não se captura peças, mas as mesmas são
trocadas de lugar.
Para responder ao nosso questionamento definimos um objetivo geral que foi investigar que
conteúdos teóricos de matemática os alunos mobilizam em atividades com os jogos salto de rã e trocapeças. Além disso, como desdobramento para alcançar nosso objetivo geral, definimos os objetivos
específicos que seguem: Analisar os jogos salto de rã e troca-peças quanto à matematização da
estratégia de vitória; Investigar a mobilização de conteúdos teóricos de matemática na elaboração da
estratégia de vitória por licenciandos de matemática em situações de jogo; Verificar as argumentações
dos alunos no estabelecimento da fórmula matemática do número de jogadas na estratégia de vitória
do salto de rã e do troca-peças; Verificar se alunos associam a indução finita como conteúdo
matemático no contexto do jogo quanto ao estabelecimento do número mínimo de jogadas relativo à
estratégia de vitória.
É importante ressaltar alguns termos utilizados em nossos objetivos como mobilização de
conteúdos matemáticos que foi utilizado no sentido da aplicação de um conteúdo. E que consideramos
como matematização da estratégia de vitória a discussão matemática da dinâmica do jogo resultando
na apresentação de uma fórmula matemática explícita que expresse o número mínimo de movimentos
necessários para atingir o objetivo do jogo.

MARCO TEÓRICO
Neste tópico discutiremos as principais idéias que embasaram nosso trabalho.
JOGO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ENSINO DE MATEMÁTICA
Como anteriormente dito, comparamos uma situação de jogo a uma resolução de problema, pois
vimos que havia certas semelhanças. Para observar essas semelhanças nos baseamos nas idéias de
Polya (1995) sobre a resolução de um problema que indica quatro fases a serem executadas são elas:
compreender o problema, estabelecer um plano, executar o plano e fazer um retrospecto da resolução.
Comparando a resolução de um jogo podemos afirmar que no jogo é preciso buscar entender suas
regras. Logo em seguida, é necessário verificar se, de acordo com as regras, o jogo é semelhante a
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algum já conhecido, verificando a diversidade estratégias que podem ser tomadas, depois executando a
estratégia desenvolvida e por fim verificando se a estratégia desenvolvida fez com que se chegasse à
vitória (MENEZES, 1996, P. 107).
Podemos então afirmar que o jogo pode ser comparado à resolução de problema, em que é
necessário estar sempre buscando estratégias e reestrurando-as, para resolver o problema, ou seja,
vencer o jogo (GRANDO, 1995, p. 77).
A discussão referente a este tópico requer um olhar aos documentos oficiais de ensino vigentes.
Recorremos, portanto, aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, documento que rege a educação
brasileira no ensino fundamental e médio, que trazem a idéia que:
Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de
apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências no
âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho
em equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em um contexto
formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor
ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades
pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação
e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica e prazerosa e
participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior
apropriação dos conhecimentos envolvidos PCN+ (BRASIL, 2002, p. 56).
A partir dessa citação, cremos que é necessário repensar a utilização de jogos no ensino
superior. Como podemos observar, a utilização de jogos no contexto do ensino da matemática pode ser
considerada benéfica. Rego e Rego (1999, p. 11) destacam que jogos e atividades realizadas em grupos
vêm se destacando pelos excelentes resultados alcançados na aprendizagem matemática. Além disso,
diante do nosso foco, que é o ensino superior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
documento que organiza a educação no Brasil, indica que deve, no ensino superior, ser estimulado o
desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo e a criação cultural (BRASIL, 1996,
p.16).
É conveniente lembrar que o jogo, quando utilizado dentro do processo de ensino
aprendizagem, não deve ser aplicado às custas da perda do foco da educação e da ludicidade. É nessa
perspectiva que Campos (2005) ressalta:
[...] o jogo educativo tem sempre duas funções: uma função lúdica, na qual a
criança encontra prazer ao jogar, e uma função educativa, através da qual o
jogo ensina alguma coisa, ajuda a desenvolver seu conhecimento e a sua
apreensão do mundo, onde se pode perceber que a qualidade educativa de um
jogo é ser um jogo (p.47).
Ainda sobre a utilização de jogos no ensino da matemática, podemos ressaltar a grande
valorização que foi dada às atividades lúdicas na década de 90, no qual o professor utilizava jogos, como
facilitadores no processo de ensino-aprendizagem (MENDES e FOSSA, 1998. p, 12). A divulgação dessa
tendência vem se dando através de livros, revistas, boletins, cursos, mini-cursos e ultimamente, também
através da internet. Mas, mesmo com todas essas informações, é preciso antes de manipular e utilizar
os jogos o professor se dedique a estudar a maneira mais adequada para que possa atingir os seus
objetivos.
Cabe ressaltar a grande valorização de atividades lúdicas na criação de laboratórios nas
universidades, com o objetivo de difundir as mais diversas metodologias de ensino de matemática. Em
particular, podemos tecer comentários sobre o trabalho realizado no já citado laboratório da UFRPE,
que desde sua criação vem contribuindo para a divulgação dos jogos no ensino da matemática e suas
diversas possibilidades de aplicação. As diversas formas de divulgação do laboratório são feitas através
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de visitas, mini-cursos, participação em feiras comemorativas a algum assunto relacionado, museus,
todos com objetivos de divulgar a utilização dos jogos na prática do ensino de matemática.
Pires (2000, p.10) traz a concepção como o ensino para licenciados ainda é pensado:
A concepção que orienta as licenciaturas é teórica, desprezando-se a prática
como importante fonte de conteúdos da formação, e a transmissão de
informação é praticamente a única estratégia usada no processo de ensino.
Ou seja, entende-se a aprendizagem como assimilação passiva de informação.
É desprezando uma prática pedagógica, que não preza pelas atividades prática, que os futuros
professores, em formação, vão adotar o mesmo tipo de trabalho na educação básica (PAVANELLO,
2003).
Retomando a idéia do quadro anteriormente visto achamos necessária tal explanação para
podermos esclarecer que os jogos utilizados em nossa pesquisa poderão se enquadrar nas seguintes
categorias: Jogos para estimular o uso de estratégias matemáticas e Jogos que dão ênfase às estruturas
matemáticas fundamentais.
Os jogos que escolhemos têm em sua estrutura e dinâmica diversos conceitos matemáticos já
aprendidos anteriormente, por nossos sujeitos da pesquisa. Eles serão observados para efeito de
pesquisa diante desse jogo numa situação semelhante a uma resolução de problema. Mas, em vista das
diversas possibilidades de situação referentes à resolução de problemas, atuaremos respeitando
aquelas que cercam uma resolução de problema e o ato de jogar. Para nos apropriarmos mais dessas
diferenças e semelhanças no próximo tópico explanaremos mais sobre o assunto.

A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SITUAÇÕES DE JOGO
Devido às semelhanças encontradas, consideramos necessário fazer uma reflexão de como o
processo de aprendizagem estaria inserido em uma situação de jogo. Para isso recorremos às idéias de
David Ausubel e sua Teoria da Aprendizagem Significativa.
Para Ausubel, uma aprendizagem significativa requer ter sentido para o aluno, passar a compor
sua estrutura cognitiva e agregar novos conceitos associadamente a conceitos anteriores. Um de seus
elementos fundamentais corresponde a um subsunçor, aquele que faz a ligação entre conceitos, idéias,
proposições, previamente aprendidos e relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz.
À luz dessa teoria, consideramos que o jogo pode ser um material potencialmente significativo e
que a partir dele podemos investigar a mobilização dos subsunçores existentes na estrutura cognitiva do
aprendiz. Na idéia de Ausubel os subsunçores, ou idéias pré-existentes, têm como principal
característica servir como ponto de ancoragem para as novas informações (MOREIRA, 1995).
Os subsunçores focados em nossa pesquisa são os conceitos matemáticos mobilizados na
matematização do número de jogadas necessárias na solução dos jogos o Salto de rã e Troca-peças.
Percebemos que esses jogos tinham quantidades mínimas de movimentos para vencê-los, e que para
provar que o número de jogadas realmente seriam o mínimo possível era necessário mobilizar os
conceitos de contagem, raciocínio lógico matemático, sequência, soma de uma sequência, além de
mobilizar o conceito de indução finita, o conceito principal para efetuar a prova. E foram esses conceitos
que exploramos durante a aplicação dos jogos com os sujeitos da pesquisa.

MATERIAL E MÉTODOS
Nossos sujeitos de pesquisa foram alunos de uma instituição pública de nível superior que
cursavam a licenciatura em matemática e já tinham cursado disciplinas que contemplavam os
subsunçores antes descritos. Em consulta as ementas das disciplinas da instituição, observamos que
poderiam ser participantes os alunos de 2º e 6º período.
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Nossa coleta de dados foi realizada através de um questionário e de sessões de jogos, gravadas
em vídeo. Primeiramente, aplicamos um questionário com todos os alunos do 2º e 6º período, que
trazia questões que contemplavam os subsunçores presentes nos jogos. Escolhemos dois alunos de
cada período que obtiveram melhor desempenho no questionário para participar da sessão de jogo. É
importante ressaltar que os resultados dos questionários trazem algumas dificuldades dos alunos
principalmente a dificuldade em matematizar uma situação real em uma expressão matemática.
Já na segunda etapa da coleta de dados realizamos a sessão de jogo, que consistiu o contato com
o jogo dos alunos selecionados. Nessa etapa os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o jogo e
suas regras, após isso foi pedido para jogar livremente e logo após fizemos alguns questionamentos
sobre os jogos. Lembramos que as sessões de jogo foram feitas individualmente afim de os jogadores
não sofrerem influências uns dos outros e, também ao que se refere à sessão de jogo, cabe ressaltar que
os jogos foram apresentados um de cada vez e os questionamentos feitos após o término de jogadas de
cada um.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Observando os vídeos gravados nas sessões de jogos verificamos que os licenciandos, em sua
totalidade, buscaram estratégias de vitórias para solucionar os jogos. Logo, observamos nos alunos as
posturas de investigadores diante de uma situação de resolver um problema (MENEZES, 1996) onde
buscam, entre outras coisas, estabelecer estratégias, aplicar e verificar depois (POLYA, 1995). Como não
seria possível colocar os dados de todos licenciandos que participaram da sessão de jogo mostraremos
os dados de um deles, chamado de C1, para demonstrar como foi realizada uma sessão de jogo.
No início da sessão de jogo começamos explicando as regras do jogo Troca-peças e deixamos o
licenciando jogar livremente. Depois quando o licenciando sinalizar que conseguiu solucionar o jogo
começamos nossos questionamentos. O primeiro questionamento que fizemos é em relação se o
mesmo atingiu o objetivo do jogo.
PESQUISADOR: Você conseguiu atingir o objetivo?
C1: Sim, pelo que eu entendi do jogo, sim.
Realmente, C1 tinha atingido o objetivo do jogo logo continuamos os questionamentos.
Perguntamos então sobre os critérios utilizados para a escolha das jogadas e C1 nos trouxe afirmações
que mostrava sua posição de investigador, vejamos:
C1: O critério foi, no caso, eu colocar sempre a bola que está do lado que não possui o furo (apontando
para o tabuleiro do jogo) na diagonal para se ficar livre aqui (aponta pra casa que fica livre após colocar
na diagonal) eu poder fazer sempre as trocas com as outras que estão na diagonal também.
Já observamos nessa resposta que o licenciando considerou as possíveis direções para o
deslocamento de cada peça, portanto, mobilizou a idéia de direção, que pertence ao contexto da
matemática. Prosseguindo nas perguntas buscando compreender se o licenciando considerou tal
estratégia como a estratégia ótima, a estratégia final procurada.
Como resposta, obtivemos que seria essa mesmo e pedimos que ele explicitasse sua idéia e C1 o
fez.
C1: Eu acho que foi uma tática que eu encontrei de fazer isso (aponta para a bola pequena se mexendo
na diagonal). No caso a pergunta foi justamente se eu joguei da mesma forma que eu joguei da outra
vez?
PESQUISADOR: É, com a continuação desse jogo, da primeira jogada você continuou fazendo a mesma
jogada ou você modificou depois de iniciar ele?
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C1: Eu continuei na mesma jogada porque eu vi que deu certo na primeira; consequentemente na
segunda iria dar certo também.
Logo podemos inferir que C1 agiu como na situação de resolver problemas no que concerne à fase
de verificação. Ele elaborou a estratégia, aplicou-a e depois verificou-a, fazendo o retrospecto, o que
converge com as idéias de Grando (1995) e Polya (1995). A partir destas respostas, buscamos saber se o
licenciando havia finalmente chegado a uma estratégia definitiva para ganhar o jogo:
PESQUISADOR: Você estabeleceu alguma estratégia para ganhar o jogo?
C1: Sim
PESQUISADOR: Qual?
C1: Essa que eu acabei de dizer. Você troca na diagonal e, quando tiver nas duas últimas, você faz como
se fosse uma permutação, troca aqui como se fosse um quadrado (aponta com o sentido giratório).
O licenciando em sua resposta traz a idéia de permutação, enquanto troca, e a idéia de trajetória
e uma forma geométrica (quadrado) quando busca descrever a seqüência de posições que um grupo de
bolas assume. Este conteúdo, que já era conhecido do aluno, atuou aqui como um subsunçor para a
execução de sua tarefa no jogo ((AUSUBEL, NOVAK & HANESIAN, 1980; Apud MOREIRA, 1999, p. 9);
MOREIRA, 1999). Verificando se o mesmo tinha observado a mobilização de algum conceito matemático
no jogo fizemos a seguinte pergunta:
PESQUISADOR: Você associou algum conteúdo matemático às suas escolhas no jogo?
C1: Conteúdo matemático, a principio, o que veio foi permutações. Mas, eu acho que não ficou tão claro,
não.
Mesmo em suas respostas anteriores ter mencionados elementos de orientação, não declarou ter
reconhecido a mobilização dessas idéias durante o jogo. Em outras palavras, parece ter lançado mão de
subsunçores (AUSUBEL, NOVAK & HANESIAN, 1980), e não observou isso. Continuando as perguntas
buscamos saber se o C1 já tinha idéias do número mínimo de movimentos necessários para atingir o
objetivo.
PESQUISADOR: Você encontrou um número mínimo de movimentos para vencer o jogo?
C1: A princípio não. Mas eu acho que deve ter.
PESQUISADOR: Você acha que você conseguiria fazer (a troca) no mínimo de movimentos? (C1 não
responde verbalmente, mas volta a jogar contando o número de movimentos, mas não respondeu)
Quantas foram?
C1: Eu acho que foram 15 ou 16 (fica observando o jogo, como se estivesse pensando), foi 15. Mas,
deixa eu ver se tem outra forma mas rápida (volta a jogar, contando a quantidade de movimentos em
voz alta chegando a 20 movimentos) A outra foi mais rápida.
PESQUISADOR: Você acha que o mínimo (de movimentos necessários para fazer a troca) é 15?
C1: Eu acredito que sim. Certeza não.
PESQUISADOR: Você pode demonstrar que esse é o mínimo?
C1: Pensando, eu acho que dá. Mas, possa ser que eu leve algum tempo (nesse momento ele pega a
caneta e um papel para escrever). Demonstrar, eu acho que no momento não. Pode ser que tenha 14.
O licenciando mostra dificuldade em fazer o que foi pedido, e seguindo as orientações da
metodologia de atividades com jogos que foi desenvolvida no LACAPE (MENEZES et al, 2008), aplicada a
jogos cujo número de movimentos depende do número de peças, que é sugerir começar o jogo com
menos peças, fizemos um comentário à guisa de sugestão, ainda buscando não induzir a nenhum
procedimento:
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PESQUISADOR: Pode ficar à vontade para mexer no jogo em relação à quantidade de peças,
aumentando ou diminuindo as mesmas. Tem muitas bolas disponíveis para você.
C1: (Começa a jogar novamente. No final da partida, faz o comentário.) De fato, é 15. Eu acho que o
motivo seria justamente como eu tenho essa casinha de cá 5 e 5. Eu tenho que fazer pelo menos a troca
de uma bola da ... de uma fila com a outra já são duas de cada, então 10. Como eu não posso trocar uma
pela outra eu vou ter que sempre conseguir um espaço livre para fazer uma passagem desse tipo assim
(faz um movimento de diagonal com a bola menor seguido do movimento da bola maior preenchendo a
casa paralela). Então, no caso, para cada duas eu fazendo isso eu conto mais cinco e o total deve ser 15.
Eu acho que a idéia deve ser essa. Mas não consigo demonstrar.
A última resposta de C1 nos faz refletir que o mesmo mostrar ter desenvolvido o raciocínio
indutivo, relacionado o número de bolas com o número de jogadas necessárias para solucionar o jogo.
Mesmo observando essa relação ele afirma que não consegue matematizar essa relação em uma
expressão matemática e nem provar o número mínimo de jogadas necessárias para solucionar o jogo,
que nesse caso seria o conceito de indução finita.
Assim terminamos o primeiro jogo e iniciávamos as explicações do salto de rã. Cabe ainda
mencionar, que seguimos a mesma sequência de questionamentos com todos os licenciandos e também
a mesma ordem de apresentações dos jogos.

CONCLUSÃO
Depois de demonstrar um exemplo de como foi feita nosso estudo nos dados coletados, podemos
chegar a conclusões mais gerais considerando todos os licenciandos investigados.
Cremos que atingimos nosso objetivo principal, que era “Investigar que conteúdos teóricos de
matemática os alunos mobilizam aos jogos salto de rã e troca-peças”. Obtivemos como resultado todos
os quatro licenciandos mobilizando algum conceito matemático na solução do jogo dentre eles:
permutação, funções, orientação, sequências, etc. Mas cabe ressaltar que os conceitos mobilizados
eram conceitos aprendidos no ensino fundamental e/ou médio e que os conceitos aprendidos no ensino
superior, como indução finita, não conseguiram ser mobilizado dentro da sessão de jogo. Não se sabe ao
certo o porquê, logo fica a indicação de uma pesquisa para aprofundar mais as idéias sobre o tema.
Acreditamos que conseguimos analisar a matematização da estratégia de vitória dos alunos. O
que nos chama atenção foi a grande dificuldade encontrada pelos sujeitos em realizar a matematização
da estratégia. Inferimos que diante disso precisamos repensar as práticas docentes no ensino superior,
principalmente das disciplinas de matemática, as quais não tem uma finalidade pedagógica. Cremos que
se aulas com atividades práticas fossem mais utilizadas nessas disciplinas, além de mais motivantes, os
conceitos aprendidos teriam mais significados.
Analisando a mobilização de conteúdos teóricos de matemática na elaboração da estratégia de
vitória nas situações de jogo, e corroborando com o que vimos acima, poucas vezes foram mobilizados
conceitos aprendidos no nível superior se destacando apenas conceitos que estão presentes no ensino
fundamental e médio. É importante ressaltar que para determinar a quantidade mínima de jogadas e
provar que é o mínimo seria necessária mobilização da indução (GONÇALVES, 2008) o que não foi
mobilizado por nenhum dos sujeitos. O que chama atenção é que nas questões do questionário que
pediam para mobilizar o conceito de indução finita, de forma descontextualizada do cotidiano ou
situação problema, os sujeitos fizeram, logo reforça a necessidade de mais trabalhos práticos, ou até
mesmo de uma pesquisa mais detalhada porque conseguem aplicar em exercícios diferentemente do
acontecido nas situações problemas.
Com esses resultados comprovamos que é possível a mobilização de conceitos matemáticos
numa situação de jogo através da própria argumentação dos sujeitos e ações utilizadas para solucionar
o jogo. Verificamos várias vezes que os sujeitos se utilizaram tanto de habilidades matemáticas, quanto
de conceitos previamente aprendidos para explicarem suas estratégias de vitória. Isso corrobora com as
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pesquisas antes vistas (FERREIRA, 2008; SILVA, 2008; SILVA 2010) que comentam a extrema importância
do jogo no processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUSUBEL, David. P. Psicologia educativa: um ponto de vista cognoscitivo. México: Trilhas, 1978.
AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. e HANESIAN, H. Psicologia educacional. Tradução de Eva Nick. Rio de
Janeiro: Editora Interamericana Ltda, 1980.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996.
BRASIL. Ministério da educação e do desporto/secretaria de educação fundamental. Parâmetros
curriculares nacionais. Volume 3: matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997
CAMPOS, Daniele Alves. A importância do lúdico na construção dos conceitos matemáticos. Dissertação.
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET. Rio de Janeiro: Autora, 2005
FERREIRA, M. V. Concepções de licenciandos de matemática sobre a utilização de jogos no ensino básico
como uma ferramenta para o ensino aprendizagem. Dissertação de Mestrado. Recife: UFRPE, 2008.
GONÇALVES, Adilson. Introdução à álgebra. Rio de Janeiro: IMPA, 2008.
GRANDO, R. C. O Jogo e suas possibilidades metodológicas no processo ensino-aprendizagem da
matemática. Dissertação de mestrado. Campinas: UNICAMP, 1995.
MENDES, I. A.; FOSSA, J. A. Tendências atuais na educação matemática: experiência e perspectivas.
Coleção EPEN. Volume 19. Natal. UFRN, 1998.
MENEZES, J. E. et al. Conhecimento, interdisciplinaridade e atividades de ensino com Jogos Matemáticos:
uma proposta metodológica. Série Contexto Matemático, Vol. V. Recife: UFRPE, 2008.
MENEZES, Josinalva Estacio. A interação Jogo Matemático Aluno em ambientes extras classes: o jogo do
Nim. Dissertação de Mestrado. Recife: UFPE, 1996.
MOREIRA, M. A.. Monografia nº7 da Serie Enfoques Teóricos. Porto Alegre, Instituto de Física da UFRGS,
1995.
MOREIRA, M. A.. Aprendizagem Significativa. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1999.
PAVANELLO, R. M., A Pesquisa na Formação de Professores de Matemática para a Escola Básica.
Educação Matemática em Revista. Ano 10, n 15, p. 8-13, 2003.
PIRES, Célia Maria Carolino. Novos desafios para os cursos de licenciatura em matemática. Educação
Matemática em Revista. SBEM, Ano 7, nº 8, p. 10-15, 2000.
POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1995.
REGO, Rogéria Gaudêncio do; RÊGO, Rômulo Marinho do. Matematicativa. João Pessoa: Editora da
UFPB, 1999.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 524

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

SANTOS, Ernestino Fisher Vieira dos. O Efeito de uma técnica de Jogo sobre o rendimento da
aprendizagem em matemática superior. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 1979.
SILVA, Eduardo Machado. Compreensão de Estudantes de um Curso de Matemática a Respeito do
Conceito de Indução Finita. Dissertação de Mestrado. Londrina. UEL. 2010.
SILVA, A. P. B. da. Resolução de problemas aditivos de ordem inversa: proposta de ensino em contexto
significativo de jogo por meio de um suporte representacional. Dissertação de Mestrado. Recife: UFRPE,
2008.

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 525

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
PAINEL 65: INFLUÊNCIAS CIENTÍFICA, FILOSÓFICA E PEDAGÓGICA DAS TEORIAS DE APRENDIZAGEM
COMO APORTE PARA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.
MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO
Secretaria de Educação de Pernambuco/Universidade de Pernambuco (UPE) – Campus Mata Norte /
aparecidarufino@hotmail.com

RESUMO
A idealização equivocada de muitos professores de que a matemática é apenas um conjunto de técnicas
compostas por regras e fórmulas contribui para que se aposte na aprendizagem mecânica em
detrimento da aprendizagem significativa desse conhecimento. Tornar perceptível a estrutura de uma
teoria enquanto corpo sistematizado com base científica (conceitos e princípios) e filosófica (sistema de
valor) poderá potencializar o uso em termos de sua aplicação prática. Acreditando na intrínseca relação
entre conhecimento matemático e aprendizagem significativa se recorreu ao campo das teorias de
aprendizagem, como estruturador, para uma compreensão adequada sobre uma teoria em si e uma
teoria de aprendizagem focando a Teoria da Aprendizagem Significativa (T.A.S.) de Ausubel (2002). Tal
estrutura foi aplicada num grupo de 38 professores, alunos de um curso de pós-graduação em Ensino de
Matemática, na cidade de Vitória de Santo Antão, em dois momentos, com aplicação de questionários
diagnóstico e avaliativo intercalados por um período de intervenção para cada módulo: 1º Teorias de
Aprendizagem e 2º T.A.S. Por se tratar de um Estudo de Caso Educativo Descritivo Interpretativo podese observar uma boa evolução nos significados dos professores tanto sobre teorias e teorias de
aprendizagem quanto em particular sobre a T.A.S.
Palavras-chave:
Significativa.

teorias

de

aprendizagem,

embasamento

científico-filosófico,

Aprendizagem

ABSTRACT
The mistaken idealization of many teachers that Mathematics is just a set of techniques consisted of
rules and formulas contributes to draw on the mechanical learning rather than the meaningful learning
of this knowledge. Making apparent the structure of a theory as a systematic science-based body
(concepts and principles) and philosophical (value system) can increase its uses in terms of practical
application. Believing in the intrinsic relationship between mathematical knowledge and meaningful
learning it turned to the field of learning theories, such as designer, for a proper understanding theory
itself and a learning theory focusing on the Meaningful Learning Theory (MLT) of Ausubel (2002). This
structure was applied to a group of 38 teachers, students of a graduate course in Mathematics Teaching
in the city of Vitoria de Santo Antão, on two occasions, with the application of diagnostic and evaluative
questionnaires interspersed with an intervention period for each module: Learning Theories 1 and 2
MLT. As it is an Educational Interpretive Descriptive Case Study it can be observed a good improvement
in both significance of the teachers about theories of learning and, in particular, on the MLT.
Keywords: learning theories, philosophical-scientific basis, meaningful learning.

INTRODUÇÃO
A preocupação em melhorar ou modificar os conceitos dos estudantes na busca de uma
evolução conceitual tem se constituído em um debate importante na área da educação e
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principalmente no ensino das ciências e das matemáticas. Nesse sentido, algumas teorias de
aprendizagem têm influenciado e até mesmo guiado as diretrizes da educação.
Entretanto, Greca & Moreira (2002, apud Moreira & Caballero, 2003) lembram que ainda que
uma parte importante das teorias psicológicas, que têm sustentado modelos pedagógicos
implementados na área a exemplo das teorias de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Vergnaud, etc, se baseiem
em concepções semelhantes sobre os conceitos, a discussão acerca da natureza deles tem crescido com
a aparição da Ciência Cognitiva, ainda mais quando se consideram outros referenciais teóricos como os
resultantes da teoria da informação, dos Modelos Mentais ou das teorias implícitas que adotam
diferentes pressuposto acerca do que vem a ser um conceito.
Além disso, do ponto de vista filosófico, conforme assinala Toulmin (1977), os conceitos são a
chave da compreensão humana. Sem eles não se consegue pensar, expressar-se, organizar os
pensamentos. Isso de certa forma pode justificar a preocupação e o interesse que se tem em explicar
como se dá a formação/aquisição de conceitos.
Referindo-se especificamente ao conhecimento matemático, D`Amore (2005) destaca que, além
de todas as dificuldades de ordem cognitiva relacionadas à construção/aquisição de conceitos sobre as
quais se debruçaram muitos estudiosos, a natureza dos objetos matemáticos é, em essência, muito
peculiar, principalmente por três motivos: 1) todo conceito matemático remete a “não-objetos”; 2) todo
conceito matemático se vê obrigado a servir-se de representações e 3) em matemática fala-se mais de
“objetos matemáticos” que de “conceitos matemáticos”.
No entanto, pensar assim, muitas vezes, significa romper com crenças pessoais e valores
tradicionais ainda muito presentes nas concepções de grande parte dos professores de matemática que
parecem estar fortemente influenciados pelos pressupostos comportamentalistas. Essa influência pode
ter origens diversas e decorrer de alguns equívocos como o caso de se conceber a matemática, apenas
como conjunto de técnicas compostas por regras, fórmulas desprovida de uma organização conceitual e
que, por isso, deve ser aprendida mecanicamente.
A investigação em pauta busca identificar, no primeiro momento, como os professores
concebem uma teoria enquanto corpo estruturado por uma base científica (conceitos e princípios) e
uma base filosófica (sistema de valor) e para isso se explorou, ainda que, de forma bastante panorâmica,
algumas teorias de aprendizagem no marco das posturas comportamentalista, cognitivista e humanista.
No segundo momento, investe-se na Teoria da Aprendizagem Significativa (T.A.S.) de Ausubel (2002)
como uma opção na direção de desconstruir a errônea relação entre a matemática e a aprendizagem
mecânica.

MARCO TEÓRICO
1- Comportamentalismo x Cognitivismo
O comportamentalismo surge na segunda metade do século xx em oposição ao mentalismo que
dominava a psicologia, buscando transformá-la em algo de valor científico mediante a visão da época,
intimamente ligada ao objetivismo proposto por Comte (1798-1857) que, mais adiante, incorporou-se
ao método indutivo cujas bases se fortaleciam nas ideias empiristas incorporadas ao uso da lógica
moderna, dando origem, conforme argumenta Alves-Mazzotti (2001), nos anos 20, na Áustria, a um
movimento conhecido como positivismo lógico
A partir daí, todos os ramos de conhecimento que quisessem aspirar ao status de ciência
deveriam seguir o método científico positivista, ou seja, o método das ciências naturais, semelhante ao
que se passou com a psicologia e com as teorias de aprendizagem comportamentalistas que
procuravam medir os comportamentos das pessoas como consequência de conexões estímulo-resposta
(E-R) sem se preocupar com o que se passava na mente delas, nem com o que elas pensavam ou
sentiam, porque os comportamentos dá para observar e medir.
Segundo Moreira (2011), há várias abordagens à teoria (E-R), algumas mais antigas, do final do
século xix ou início do século xx, chamadas teorias conexionistas de caráter associacionista, seus
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principais representantes são: Pavlov, Watson e Thorndike. Posteriormente, os principais enfoques
conexionistas foram propostos por Hull, Guthrie e Skinner, este último, considerado o maior expoente
do comportamentalismo mais contemporâneo e que nas décadas de 60 e 70 influenciou, pelo menos no
Brasil, os procedimentos e materiais instrucionais.
Uma ideia básica que compõe o behaviorismo mais recente é que o comportamento é
controlado pelas consequências: se a consequência for boa, haverá uma tendência de aumento na
frequência da conduta e, ao contrário, se for desagradável, a frequência tenderá a diminuir.

Figura 1: Um mapa conceitual sobre o Comportamentalismo (RUFINO, 2012)

Embora o surgimento do cognitivismo ocorresse praticamente na mesma época do
comportamentalismo, em contraposição a ele, mas também como reação ao mentalismo, sua ascensão,
segundo Pozo (2002), se dá em meados dos anos 50 com o acúmulo de múltiplas anomalias empíricas e
com o impulso das novas tecnologias cibernéticas, a teoria da comunicação, dividindo em duas metades
quase iguais a história da psicologia do século xx, a primeira, guiada pelo domínio do
comportamentalismo e a segunda de domínio cognitivista.
O cognitivismo se ocupa mais de variáveis intervenientes, dos processos mentais superiores
(percepção, compreensão, tomada de decisão, etc), do que de estímulos e respostas. Significa que
enfatiza o processo de cognição, por meio do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o
indivíduo aprende, atribui significados à realidade em que se encontra.
Ademais, Moreira (ibid) coloca que na medida em que se admite que a cognição se dá por
construção, chega-se ao construtivismo, posição filosófica cognitivista interpretacionista. Cognitivista
porque se ocupa de como o ser humano constrói sua estrutura cognitiva. Interpretacionista porque
supõe que eventos e objetos são interpretados pelo sujeito cognoscente.
Contudo, esta construção não é arbitrária e é exatamente aí que entram as teorias
construtivistas, procurando sistematizar, explicar e prever observações nesta área. Dentre as mais
conhecidas pode-se citar a teria de Piaget, a de Vygotsky e a teoria da aprendizagem significativa de
Ausubel, foco deste estudo. A partir daí, muitos pesquisadores em educação têm adotado o
Construtivismo como posição teórica. Sua implantação deu-se nas escolas na década de 80.
Pozo (ibid) no entanto, diz não acreditar no predomínio do enfoque cognitivo, pois os manuais
de psicologia da aprendizagem continuam tendo um enfoque behaviorista embora, atualmente venha
se percebendo uma orientação mais próxima ao processamento de informação.
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Figura 2: Um mapa conceitual sobre Cognitivismo-Construtivismo (RUFINO, 2012)

Assim, diante da dificuldade ou mesmo da impossibilidade de uma unanimidade nessa área,
pode-se ainda citar como uma terceira influência a postura Humanista, a qual pode ser exemplificada
pela aplicação da psicologia de Carl Rogers na escola, originando o chamado “ensino centrado no aluno”
e as “escolas abertas”, na década de 70 e 80, nos Estados Unidos.
2- A Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS
Os conceitos prévios existentes na estrutura cognitiva, definido por Ausubel (2002) como
subsunçores, têm um papel preponderante, sendo o fator isolado mais importante que influencia a
aprendizagem. Averiguá-los e ensinar de acordo é o que se preconiza para os professores.
Assim, Ausubel considera que há três condições básicas para que ocorra aprendizagem
significativa: a existência prévia de subsunçores, a não arbitrariedade do material apresentado e a
disponibilidade do sujeito para aprender de forma significativa.
Visto que não se conseguiria dar conta de uma teoria com tamanha profundidade e
complexidade em uma breve síntese, optou-se em fazer uma seleção conceitual e estabelecer conexões
significativas entre eles que serão apresentados em um mapa conceitual, considerando as leituras feitas
do próprio Ausubel (2002), de Novak (1981) e Moreira (2000, 2006 e 2011):

Figura 4: Um mapa conceitual sobre a TAS (RUFINO, 2012)
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Segundo o mapa, a aprendizagem significativa pressupõe a existência de um subsunçor (A)
armazenado hierarquicamente na estrutura cognitiva. O subsunçor interage e ancora o novo
conhecimento (a) e este se incorpora substantivamente a estrutura cognitiva (A’a’). Existem três tipos
de aprendizagem significativa: a aprendizagem representacional que é a aquisição dos símbolos,
aprendizagem conceitual a aquisição dos atributos indo além do símbolo e a aprendizagem
proposicional aquisição de ideias em forma de proposição.
Quanto a assimilação de conceitos os tipos são: aprendizagem subordinada quando o
subsunçor é mais inclusivo do que o novo conhecimento (específico), por isso o subordina, a
aprendizagem superordenada o subsunçor é mais específico do que o novo conhecimento e a
aprendizagem combinatória quando o subsunçor não for nem inclusivo nem específico em relação à
nova informação, mas se relacionam entre si por uma congruência geral.
Há dois processos relacionados a aprendizagem significativa de conceitos: a diferenciação
progressiva aponta detalhes e especificidades entre os conceitos e a reconciliação integradora
identifica similaridades e diferenças. Entretanto, toda aprendizagem que se dá por reconciliação
integradora é uma forma de diferenciação progressiva da estrutura cognitiva, sendo que a reconciliação
integradora ocorre na aprendizagem superordenada e combinatória e a diferenciação progressiva na
aprendizagem subordinada. Assim, os subsunçores durante a aprendizagem sempre sofrem
diferenciação progressiva e/ou reconciliação integradora.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa do tipo Estudo de Caso Educativo Descritivo Interpretativo conforme aponta
Serrano (1998 apud Moreira, 2011). Foram investigados 38 professores durante a disciplina de Tópicos
de Aprendizagem Significativa em um curso de Especialização em Ensino de Matemática (2008-2009),
em Vitória de Santo Antão – PE/Brasil, carga horária de 30horas, dividida em dois módulos de 15 horas:
10 Módulo-Teorias de Aprendizagem e 20 Módulo–TAS.
Os procedimentos metodológicos envolvem dois momentos, o primeiro a aplicação de
questionário diagnóstico para levantar as concepções prévias, o segundo um período de intervenção,
utilizando-se capítulos de livros, 10 Módulo: L1-Teorias de Aprendizagem (MORIERA, 2011), L2-Teorias
Cognitivas da Aprendizagem (POZO, 2002), 20 Módulo: L3-Adquisición y retención del conocimiento una
perspectiva cognitiva (ASUSUBEL, 2002), L4-A Teoria da Aprendizagem Significativa e sua Implementação
em Sala de Aula (Moreira, 2006), seguido da aplicação de questionário de avaliação semelhante ao
diagnóstico (ver quadros 4 e 5).
Análise e Discussão dos Resultados
Para uma apresentação mais sintética relativa às análises dos questionários aplicados e
organização dos possíveis resultados encontrados priorizaram-se alguns critérios de análise e utilizaramse quadros, registros de alguns excertos seguidos de um breve comentário.

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 530

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 531

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

Discussão: As informações obtidas dão conta de que houve uma evolução bastante considerável
comparando em termos percentuais antes e após a intervenção no reconhecimento das bases
conceituais, na conceitualização e na identificação da concepção filosófica subjacentes a TAS.

CONSIDERAÇÕES EDUCACIONAIS
Diante das análises apresentadas observou-se que houve uma melhor compreensão dos
professores sobre teorias, teorias de aprendizagem e a TAS a partir da articulação adequada de suas
bases científica, filosófica e pedagógica. Espera-se, contudo ter provocado uma possível mudança na
concepção desses professores sobre o conhecimento matemático ser estritamente tecnicista, e
consequentemente, desprovido de tal articulação e que por isso converge muito mais para uma
aprendizagem mecânica do que para uma aprendizagem significativa.
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ANEXOS
Quadro 4: Modelo dos Questionários Diagnóstico e Avaliativo- Módulo 1.
Questionários Diagnóstico e Avaliativo: Teorias de Aprendizagem
1- Em linhas gerais, como você conceitua:
a) Teoria:
b) Aprendizagem
2- Na sua opinião o que é uma Teoria de Aprendizagem, e qual(is) importância(s) você atribui, no âmbito da sua
formação acadêmica, a essa área de conhecimento?
3- Você poderia citar alguma(s) teoria(s) de aprendizagem? Consegue associar a teoria ao teórico? Em caso
afirmativo, qual(is) filosofia(s) está(ão) subjacente(s) a essa(s) teoria(s)?
4- Apresente uma das abordagens teóricas que você citou na questão 3 acima, demarcando os seguintes
aspectos:
a) Quais são os conceitos-chave?
b) Qual é o conceito de aprendizagem?
c) Como se dá o processo de aprendizagem?
5- Construa uma situação didática, no âmbito da Matemática, onde fique caracterizado o aporte teórico que
você demarcou com os três itens da questão 4 anterior.
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Quadro 5: Modelo dos Questionários Diagnóstico e Avaliativo: Módulo 2.
Questionários Diagnóstico e Avaliativo: Teoria de Aprendizagem Significativa
1- Você conhece a Teoria da Aprendizagem Significativa? Em caso afirmativo responda:
a) Quais são os conceitos-chave?
b) Qual é o conceito de aprendizagem?
c) Qual a concepção filosófica que subjaz essa teoria? Cognitivismo/Construtivismo
2- Diga quais os três pressupostos condicionantes, segundo David Ausubel, para que ocorra aprendizagem
significativa?
3- Você acredita nos benefícios pedagógicos da aprendizagem significativa em detrimento de outras formas de
aprendizagem? Em caso afirmativo, demarque as diferenças entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem
significativa.
4- Em poucas palavras, explique o que vem a ser Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integradora.
5- Sobre a busca da evidência da aprendizagem significativa, Moreira (1999) destaca que Ausubel argumenta
que uma longa experiência em fazer exames faz com que os estudantes se habituem a memorizar não só
proposições e fórmulas, mas também causas, exemplos, explicações e maneiras de resolver “problemas típicos.
Diante de tal argumento, você consegue criar alguma estratégia, no âmbito do ensino da matemática, que
propicie uma aprendizagem significativa com características distintas desta destacada acima por Moreira?
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RESUMO
No presente trabalho pretendemos fundamentar que a Educação Global articula e sustenta
metodologias culturais transversais e inovadoras para o alcance de uma aprendizagem significativa e
uma conscientização fenomenológica da cidadania para conseguir o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas para 2015 e 2025. Deste modo, abordamos o processo
de ensino-aprendizagem a partir da dialógica adjacente nas temáticas multidisciplinares,
interdisciplinares e transdisciplinares possibilitada pela Educação Global para a construção e difusão do
conhecimento, a serviço do pleno desenvolvimento humano sustentável. A partir da constatação de
conflitos cognitivos entre os diferentes atores educativos é possível desenhar alternativas pedagógicas
para a efetuação de uma aprendizagem significativa pragmática sobre as diferentes problemáticas do
mundo globalizado do século XXI. Portanto, uma aprendizagem que dispõe dos meios existenciais e dos
fundamentos teórico-epistemológicos do sócio-construtivismo e da teoria da complexidade para operar
uma mudança no processo educativo das sociedades e povos em desenvolvimento. Porque a Educação
Global, em o seu esforço de conseguir uma sociedade livre, justa e igualitária, habilita a mobilização pela
comum-responsabilidade de superar o estado de pobreza e submissão ideológica de povos e nações do
planeta em processo de desenvolvimento, algo que interessa diretamente a todos os latinoamericanos.
Palavras-chave: educação global, aprendizagem significativa, difusão do conhecimento, cidadania,
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

ABSTRACT
In this paper we propose the idea that the Global Education supports cross-cultural and innovate
methologies to achieve meaningful learning and a phenomenological awareness of citizenship to
achieve compliance with the Millennium Development Goals of the United Nations for 2015 and 2025.
In this way, we approach the teaching-learning process from the adjacent dialectic in the
multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary issues that Global Education enables us to build
and diffusion of the knowledge, in service of full human development. From the observation of cognitive
conflicts between different actors is possible to design pedagogical alternatives for meaningful and
pragmatic learning about the various problems of the globalized world of the XXI century. Therefore, a
meaningful learning that has the existentialism and the theoretical-epistemological fundamentals of the
socio-constructivism and the complexity theory to make a change in the educational process of
developing societies and peoples. Because Global Education, in an effort to get a free, fair and equal
society, enables the common-responsibility mobilization to overcome the state of poverty and
ideological sumission of peoples and nations of the planet in the process of development, something of
direct interest to all Latin Americans.
Keywords: global education, meaningful learning, diffusion of knowledge, citizenship, Millennium
Development Goals.
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INTRODUÇÃO
“A metodologia da Educação Global centra-se no apoio à aprendizagem ativa e fomenta a reflexão
com a participação ativa dos estudantes e educadores. Celebra e promove a diversidade e o respeito
pelos outros, e incentiva os estudantes a analisar situações de acordo com seu próprio contexto em
relação ao contexto global”.
Declaração de Educação Global de Maastricht, 15 de Novembro de 2002
Nas últimas décadas os processos relacionados com a globalização induziram grandes mudanças
(econômicas, tecnológicas, culturais, democráticas, ambientais e políticas), que requerem uma definição
de cidadania global responsável. O mundo em que vivemos tem evoluído para um único sistema social
como resultado de muitas ligações de interdependência entre os países. A história recente mostra
inquestionavelmente que as vidas de homens e mulheres deste planeta podem ser influenciadas por
fatos, processos, organizações e redes a milhares de quilômetros de distância (Sen, 2001). Assim, a
partir desta perspectiva cultural globalizada, as mudanças de adaptação às exigências sociais atuais
implicam diversos fatores e atores dentro do processo educativo, o qual tem que desempenhar um
papel fundamental neste processo de modernização, merecendo um profundo exercício de reflexão
densa que evidencie a necessidade de criar reformas curriculares em educação no plano mundial.
Umas reformas que tenham como fundamentação epistemológica o construtivismo metodológico
psicosociopedagógico e dialógico, já que a Educação Global, como um estilo de aprendizagem e modo
de pensamento significativo, promove a identificação das ligações entre o nível local, regional e
mundial, e abordar seriamente o problema da desigualdade entre os seres humanos. A Educação Global
enfatiza a sua interrelação a serviço da humanidade como um instrumento que visa promover a coesão
com os diferentes contextos internacionais, afrontando os problemas de acordo com uma perspectiva
interdisciplinar e transdisciplinar, outorgando especial importância a todos os aspectos da
interdependência. Claro, baseando-se em métodos educativos ativos e participativos para atingir uma
aprendizagem significativa e uma conscientização fenomenológica na cidadania do século XXI.

MARCO TEÓRICO: A EDUCAÇÃO GLOBAL COMO PROCESSO TRANSFORMADOR DA APRENDIZAGEM
Neste contexto global do século XXI, o marco e os princípios teóricos que fundamentam a
Educação Global visam ajudar as pessoas a reconhecer a sua função e responsabilidades individuais e
coletivas como membros ativos desta comunidade global, e para isso e preciso fazer uma construção e
difusão do conhecimento embasado na Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel.
Neste trabalho desejamos fazer uma ampliação dos fundamentos da TAS no sentido de conceber uma
educação mais holística para a interpretação das “problemáticas de um mundo globalizado”, porque
nesta cosmovisão educativa é fundamental que a educação brinde oportunidades e competências para
reflexionar e compartilhar seus pontos de vista e os papéis em uma sociedade global e interconectada,
assim como para compreender e argumentar com respeito as complexas relações em temáticas
comuns: as sociológicas, ecológicas, políticas e econômicas, éticas, cognitivas, técnicas, profissionais,
etc.
De fato, a característica definitória intrínseca da Educação Global é a sua perspectiva
interdisciplinar/transdisciplinar e a sua orientação para a compreensão multicultural, cujos objectivos de
aprendizagem significativa perseguem o desenvolvimento das competências necessárias para a
cidadania global do século XXI: promover um pensamento dinâmico, crítico e gerador de novas ideias
que promovam outro desenvolvimento econômico e social, encaminhadas a criar um mundo melhor no
futuro. Além disso, a Educação Global suscita uma mirada ao fenômeno da globalização a partir das
perspectivas socio-construtivistas, existencialistas e complexas, permitindo, deste modo, a aquisição e o
desenvolvimento de capacidades e competências necessárias para que os indivíduos possam adaptar-se
aos desafíos de uma sociedade-mundo em constante mudança, de modo harmonioso e comum.
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Por esta razão, a Educação Global, mais que uma estratégia para possibilitar a compreensão do mundo
no qual vivemos, é práxis humana entre a ação e a reflexão sobre o mundo, isto é, é uma forma de ação
específica para reorganizar o mundo e ajudar aos seres humanos a lograr o seu fortalecimento
individual e coletivo através da conscientização (Freire, 1988). Portanto, requer-se visualizar cenários
futuros que tenham como ponto de partida o redimensionamento da TAS da cidadania nos processos de
planejamento de políticas educativas. Trata-se do estabelecimento de um marco teórico para a práxis
movida por uma filosofia pedagógica radical e inovadora, capaz de fundamentar epistemologicamente a
inserção da Educação Global como o eixo transversal ou pilar básico dos currículos educativos de todos
os países do mundo.
Em consequência, as políticas de estado têm que concentrar esforços conjuntos, através da
combinação de um trabalho coletivo e cooperativo a nível local e global: promovendo estilos de
aprendizagem significativas que proporcionem ao aprendiz uma (in)formação integrada, multi, inter e
transdisciplinar, em relação à qual possa aceder de acordo com a sua própria motivação e interesse
hermenêutico e heurístico. E por esta razão, consideramos de vital importância que um organismo
supranacional de caráter educativo, como a UNESCO, tenha que encarregar-se de promover um
“mínimo comum curricular” que generaliza-se, instaura-se e desenvolve-se, através de um programa de
regulação multicultural ambicioso e minuciosamente integrador, em todos os países do mundo e em
todas as esferas educativas: formal (escolar, primária, secundária e universidade), não formal e informal
(Collado e Barroso, 2012). E isto “mínimo comum curricular” tem que ser a adaptação e aplicação dos
mesmos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para 2015 e 2025 (ODM).

FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO GLOBAL
Por todas estas razões, pensamos que a grande oportunidade que oferece a Educação Global
está na formulação e implementação de novas abordagens metodológicas, capazes de integrar
curricularmente as múltiplas necessidades locais e globais –através da adequação dos ODM ao contexto
local-, e onde se possa reconhecer a validade da interrelação da educação e das TIC emergentes como
paradigma socio-crítico fundamental para uma participação cidadã mais democrática. Isto significa que
a metodologia está baseada na comparação das características históricas do contexto do grupo local
com o qual se trabalha, e as dinâmicas evolutivas (tecnológicas, político-econômicas e socio-culturais)
da sociedade global que influencia nas realidades locais através das diferentes interligações existentes
entre elas. Deste modo, fica claro que a ampla metodologia da Educação Global está embasada na TAS
porque logra interiorizar nos educandos os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, pois os
estudantes conhecem, descobrem e inter-relacionam as diversas realidades do mundo ao conectar o
conhecimento teórico-prático com as realidades sociais do passado e do presente; para,
posteriormente, compreender os princípios fundamentais do processo histórico e entender como e por
que a humanidade chegou às complexas situações atuais nos diferentes níveis locais e mundiais, e poder
desenvolver –a partir destas perspectivas- visões de futuro positivas e possíveis.
Ao mesmo tempo, as temáticas globais têm um enfoque multi, inter e transdisciplinar, já que
podem desenvolver-se em todas as disciplinas dos currículos educativos, tanto formal como não formal.
Desta forma, é possível ligar os conhecimentos específicos com os gerais e reunir os diferentes saberes
do conhecimento provenientes de várias ciências ou disciplinas, permitindo uma aprendizagem
significativa com um enfoque multi-perspectivo, polilógico (Galeffi, 2001; 2003; 2009) o qual é
necessário para perceber o conhecimento como um sistema unido e flexível. E para isto a Educação
Global utiliza o método da dialogicidade, para criar interações orais entre os participantes e procurar
incentivar o intercâmbio de ideias: fazendo de ponte entre os atores do mesmo e criando um espaço
amigável e acolhedor para desenvolver pensamentos, reflexões e propostas, mesmo se opostas ou
diferentes.
Conseqüentemente, alcançando este ponto de reflexão, torna-se evidente que a metodologia da
Educação Global baseia-se em uma aprendizagem significativa dialógica e colaborativa, onde existe uma
perspetiva psicosociopedagógica horizontal e uma interdependência positiva entre os esforços dos
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participantes para aprender: os educandos poderão compreender-se a si mesmos e a os outros desde o
ponto de vista da antropologia cultural, pois mudar a visão do individualismo pela da associatividade
implica a transformação e reestruturação dos critérios pessoais da verdade única pelos critérios de
realidades múltiplas (Oliveira, 2003).
Uma metodologia então, que de acordo com a TAS de Ausubel (2002) é muito importante para
conseguir relacionar um novo conhecimento ou informação com a estrutura cognitiva do que aprende,
pois sustenta uma aprendizagem escolar realista e cientificamente viável que aborda o caráter
complexo e significativo que tem a aprendizagem verbal e simbólica; ao concernir de forma efectiva e
eficaz os cambios cognitivos estáveis e suscetíveis de dotar de significado individual e social aquilo que
está sendo aprendido. E com objetivo de conseguir essa significatividade reconhecida, a Educação
Global estimula e motiva aos estudantes e educadores para que abordem os temas globais através de
um ensino e pedagogia inovadora, ao acolher a alteridade e a interdependência, aceitando-se a
alteridade e interdependência, e promovendo a participação mediante ações dinâmicas por um mundo
mais justo e igualitário para todos, ao reflectir sobre as conseqüências de suas eleições, cultivando-se
desta maneira um espírito de “responsabilidade global própria dos denominados cidadãos do mundo”.

DISCUSSÃO: A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO GLOBAL ATRAVÉS DAS TIC
Consideramos que as novas tecnologias da informação e das comunicações brindam à Educação Global
novas ferramentas para a produção e difusão de um conhecimento de uma comunidade epistêmica que
se organiza em una ecologia de aprendizagem significativa em função das necessidades dos cidadãos do
século XXI. Ou seja, a revolução tecnológica permite a produção e difusão do conhecimento de um
modo simultâneo e interativo, transgredindo as fronteiras através das redes sociais e pondo em
interação os sujeitos de comunidades locais com comunidades virtuais em internet, estabelecidas mais
globalmente em torno a interesses comuns. Não obstante, para assegurar que as tecnologias são
eficazes no processo de ensino-aprendizagem, é preciso reinventar as estruturas educativas atuais para
dotá-las de um “pragmatismo derweyano” que suponha a reconstrução sociocultural e sociotécnica que
a escola precisa para a criação de um espaço multirreferencial de aprendizagem na cognição social. E
esse processo de renovação educativo mundial tem que vir de um pacto global de todos os países no afã
de consolidar a Educação Global, na práxis, como a ferramenta real e tangível para a consecução dos
ODM.
Além disso, neste processo de renovação das estruturas de ensino, também merece discussão
abordar a formação psicosociopedagógica internacionalista que os docentes requerem para o
desempenho que a Educação Global precisa. Conseqüentemente, os professores e as professoras
devem estar incluídos na sociedade do conhecimento tecnológico para formar parte dela: elegendo
conteúdos, procedimentos, estratégias e projetos com visão integradora e significativa. Assim como
intervir e inovar nos processos sociais que contribuam para o desenvolvimento de seu ambiente
próximo. Trata-se de que os docentes utilizem a potencialidade que as TIC oferecem para constituir-se
como orientadores, projetistas, consultores, diagnosticadores e avaliadores do processo de
aprendizagem significativa e desenvolvimento cognitivo que os estudantes têm que alcançar através da
exploração e investigação das temáticas multidisciplinares da Educação Global. Por outro lado, também
é preciso discutir a influência que os meios de comunicação (imprensa, TV, Internet) têm no processo de
aprendizagem significativa dos estudantes, pois os conteúdos mediados pelas TIC formam parte das
nossas vidas cotidianas e produzem conhecimento, embora não seja necessariamente acadêmico. Deste
modo, a Educação Global tem que partir, inexoravelmente, de um enfoque epistemológico sustentado
na mediação cultural que Lev Vygotsky (1995) faz, e converter a interação social dos estudantes com os
meios de comunicação tanto em uma fonte de recursos –pela enorme quantidade e diversidade de
informação proveniente de várias fontes complementarias– como em objetivos pedagógicos em si
mesmos. Este autor é muito importante para a consecução da aprendizagem significativa pela cidadania,
porque o objetivo de aprender respeito do mundo através dos meios de comunicação é a melhor
maneira de desenvolver uma consciência crítica sobre eles: por meio da abordagem crítica de uma fonte
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específica de informação (objetiva ou subjetiva, orientada ideológica e culturalmente), através da
descodificação/tradução de sinais e símbolos de qualquer informação transmitida (em palavras,
imagens, sons, etc.). O que possibilita a elaboração da análise, a diferenciação e a comparação do que é
um fato ou uma situação real, em relação a uma opinião e um simples comentário sobre isto.
Por tudo isso, levando em conta os avanços das TIC, das redes da informação, a preocupação
generalizada sobre a qualidade da educação, a comprensão crescente do conhecimento humano e a
assimilação da tecnologia para a evolução; pensamos que poderíamos estar encaminando-nos rumo a
uma revolução educativa que incorpora as TIC –mas nunca dirigida por elas–, com a plena consideração
do ser humano como um indivíduo-espécie com aspirações éticas, intelectuais, culturais, sociais e
econômicas para construir uma sociedade do conhecimento efetivo e feliz. E por esse motivo, a
Educação Global se apresenta como o instrumento de mudança necessária para originar uma
aprendizagem significativa na cidadania, logrando a emancipação do indivíduo através do apoio mútuo
como fator de evolução, progresso, desenvolvimento, democracia, paz, igualdade e justiça para todos.
Isto é, a Educação Global tem a potencialidade inata de contribuir para a consecução dos ODM, pois
sustenta o motor de mudança social, cultural e tecnológico que a cidadania multicultural do século XXI
demanda.

CONCLUSÃO: RUMO A UMA EDUCAÇÃO GLOBAL E PLANETÁRIA
Consideramos que a Educação Global, com as possibilidades que oferecem os diversos recursos
metodológicos construtivistas, possui as qualidades epistemológicas que melhor se adaptam à
aprendizagem significativa que a cidadania do século XXI demanda. Uma aprendizagem significativa que,
com a conscientização fenomenológica que a Educação Global promove, transformará a estrutura das
relações sociais e dará resposta a determinados problemas –locais e globais– gerados por estas, pois
conseguirá a “ação-reflexão” dos integrantes da comunidade. Por isso, a justificação última é demostrar
que Educação Global é um instrumento adequado e necessário para a mudança educacional, tanto
individual como social, pois não existe dúvida de que a soma de pessoas educadas nos mesmos valores
possibilita, a longo prazo, uma maior participação democrática cidadã que dê como resultados o
cumprimento dos ODM.
Mas para lograr tudo isso, é urgente que o sentido da Educação Global se inclua nas políticas de
todos os governos do mundo para que pactuem uma nova educação mundial. O que necessariamente
pressupõe a transformação curricular necessária, articuladora de uma reinterpretação da história e da
geografia a fim de que se possa aprofundar o conhecimento dos laços de união e não das diferenças que
nos separam. Isto é, uma educação que integre os valores da antropologia cultural em contra dos
etnocentrismos que ainda nos invade (Oliveira, 2007). Portanto, não se deve educar para ser brasileiro,
indiano ou chinês. É necessário educar-se para tudo isso, ou seja, para ser integrante de uma única
nação: o planeta. Um planeta habitado pelos mesmos seres com igualdade de direitos e deveres, pois a
consecução dos ODM só poderá ser o resultado da equidade, brotada do apreço e do respeito à
diversidade cultural através de uma “cidadania global”. Uma pluralidade que, efetivamente, se encontre
intrínseca à visão holística e internacionalista da “Educação Global”, e que graças à metodologia socioconstrutivista assentada na aprendizagem significativa da sociedade-mundo, pode ser uma fonte de vida
e de equidade, assim como um antídoto para toda forma de exclusão social, miséria, racismo e
dominação.
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RESUMO
O estudo discute a importância das atividades práticas no ensino de Biologia para alunos do Ensino
Médio e a observância da utilização do Laboratório escolar de Ciências na Rede Pública. O lócus de
estudo foi a Escola Estadual “Prof. Edda de Sousa Gonçalves”, localizada no município de Soure – PA,
com a finalidade de mostrar e criar meios que incentivem a utilização do Laboratório de Ciências, na
prática pedagógica dos professores de Biologia, como instrumento de Aprendizagem Significativa. A
intervenção foi feita no turno da noite, no horário da aula de Biologia, com dez alunos, durante seis
semanas, com alternância de aulas teóricas e práticas com a presença da professora da disciplina. A
avaliação da eficácia das aulas práticas laboratoriais deu-se com base na observação, participação e
desempenho dos alunos durante as atividades. Por ser uma pesquisa de campo, foi aplicado
questionário estruturado com perguntas fechadas e abertas a quarenta alunos, de duas turmas do 3º
ano do Ensino Médio, e aos três professores de Biologia do lócus de estudo. O resultado indica que a
atividade prática em laboratório auxiliou na promoção da integração, na evolução do entendimento, no
interesse dos alunos sobre os conteúdos estudados teoricamente e, consequente, aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Atividades Práticas, Laboratório de Ciências, Biologia.

ABSTRACT
The study discusses the importance of practical activities in teaching Biology to high school students and
application of the use of the Laboratory Biology in the Public Network. The locus of this study was the
State School "Teacher. Edda de Sousa Gonçalves, "located in the city of Soure - PA with the purpose of
show and create ways to encourage the use of Lab Science in the pedagogical practice of teachers of
Biology, as an instrument of Significant Learning. The intervention was made on the night shift at
schedule of Biology class with ten students during six weeks, with alternation off theoretical and
practical classes in the presence of the teacher's discipline. Assessing the effectiveness of laboratory
classes was given on the basis of observation, participation and student achievement during activities.
Being a field research, we applied a structured questionnaire with closed and open questions to forty
students of two classes the 3rd year of high school, and three biology teachers school of the research .
The result indicates that the practical activity in the laboratory, helped in promoting integration , in the
evolution of understanding in the interest of students about the contents studied theoretically and,
consequently learning.
Keywords: Meaningful learning , Practical Activities, Science and Lab, Biology.

INTRODUÇÃO
A questão da utilização de uma abordagem metodológica que permita a interação, tão desejada,
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entre teoria e prática para o ensino de Biologia, há muito, tem sido discutida no meio escolar,
sobretudo, aquelas referentes à utilização do Laboratório de Ciências, para uma aprendizagem
significativa.
Para que haja a aprendizagem significativa duas condições são imprescindíveis: primeira, o
educando precisa ter vontade de aprender e não apenas memorizar um conteúdo que será cobrado na
avaliação semestral, pois dessa maneira a aprendizagem é mecanizada. Segunda, o conteúdo repassado
pelo professor em sala deve ser significativo e contextualizado, ou seja, deve ser lógico e
psicologicamente significativo. Pois o lógico depende da natureza do conteúdo, enquanto o psicológico
da experiência vivenciada que cada pessoa possui (PELIZZARI et. al, 2002). Assim, fazendo essa ligação o
aluno compreende melhor a teoria repassada associando-a ao seu cotidiano.
Dessa forma, à medida que a aprendizagem se torna mais significativa, ou seja, o novo conteúdo é
relacionado com o conhecimento prévio do aluno, este consegue fazer uma relação mais significativa do
conteúdo desenvolvido nas escolas.
Atualmente, a grande maioria das escolas da Rede Pública de ensino, dispõe, em sua estrutura
física, de um Laboratório de Ciências com os equipamentos e elementos básicos para realização de aulas
práticas de Biologia; entretanto, nos parece não haver utilização deste recurso didático, na metodologia
de ensino, embora se saiba que as aulas experimentais são fundamentais para a aprendizagem do
aluno, porque nessas aulas eles manuseiam equipamentos, presenciam fenômenos, avaliam resultados,
testam experimentos e através disso elaboram conceitos e exercitam seu raciocínio para solucionar os
problemas e desafios propostos, no cotidiano.
Devido ao grande déficit relativo à prática em Laboratório de Ciências nas aulas de Biologia no
ensino médio, seja pela falta de estrutura da escola, seja pelas escolhas metodológicas do professor,
surge o comprometimento do entendimento do aluno sobre determinados assuntos que necessitam
dessa prática para que ocorra, de fato, uma aprendizagem significativa.
Diante desta realidade, nada favorável à aprendizagem, advêm vários questionamentos,
relacionados à razão dessa falta de prática no processo de ensino-aprendizagem de Biologia, que aqui
sintetizamos em três: a) será que a escola oferece infraestrutura suficiente para que haja aulas práticas
no laboratório? b) O professor de Biologia, preocupado em repassar todo o conteúdo teórico, acha
perda de tempo realizar aulas práticas no laboratório? c) Esses professores estão preparados para
executar aulas dinâmicas no laboratório?
Mediante ao exposto, este trabalho se justifica pela necessidade de introduzir e familiarizar
professores e alunos com a abordagem metodológica de prática de Biologia em laboratório no ensino
médio.
O desenvolvimento desse trabalho traçou como objetivo geral mostrar e criar meios que
incentivem a utilização do Laboratório de Ciências, na prática pedagógica dos professores de Biologia
como instrumento de aprendizagem significativa. E como eixos norteadores a observação e análise das
condições estruturais, materiais e a frequência de uso do Laboratório de Ciências na Escola Estadual
“Profª. Edda de Sousa Gonçalves”; a Identificação de possíveis obstáculos que inviabilizam a utilização
de uma abordagem prática de laboratório no ensino de Biologia, nas escolas de ensino médio, no
município de Soure; a frequência de atividades práticas nas aulas de Biologia, o uso do Laboratório de
Ciências e o interesse dos alunos em participarem desse tipo de aula.

REFERENCIAL TEÓRICO
As aulas práticas no ambiente de laboratório podem despertar
curiosidade e, consequentemente, o interesse do aluno, visto que a estrutura
do mesmo pode facilitar, entre outros fatores, a observação de fenômenos
estudados em aulas teóricas (LEITE; SILVA; VAZ, 2005:3).
Nesse sentido, as aulas práticas laboratoriais podem ser consideradas uma ferramenta para o
ensino de Biologia, pois além de facilitar a aprendizagem dos conteúdos teóricos repassados na sala de
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aula convencional, estimula o aluno a investigar e questionar sobre os fenômenos observados durante a
execução das práticas. Através dessas atividades experimentais os alunos participam ativamente, fato
que colabora para o processo de ensino e aprendizagem tornando-o mais prazeroso e interessante
(LEITE; SILVA; VAZ, 2005).

O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A aprendizagem é um processo que constitui uma forma de adquirir novos conhecimentos, para
que um indivíduo possa desenvolver suas competências e expressar mudanças em seu comportamento.
Nesse sentido, o processo de aprendizagem ou aprender, pode ser definido como “tomar conhecimento
de algo, retê-lo na memória, graças a estudos, observação, experiência, etc.” (FERREIRA, 2000:54).
Portanto, a complexidade desse processo influencia no desenvolvimento intelectual do homem.
Durante o processo de ensino, observa-se que a educação nem sempre está circundada por
sucessos escolares e aprovações. Muitas vezes, encontram-se problemas que paralisam a aprendizagem
do aluno. Na escola esse processo é complexo e necessita de que professores utilizem métodos que
atraiam os alunos para suas aulas, que devem estar voltadas para a aprendizagem significativa.
A aprendizagem significativa pode ser definida como o “processo pelo qual uma nova informação
se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 1982:7).
Então, para que essa aprendizagem seja significativa para o aluno, faz-se necessário que a mesma
envolva raciocínio, análise, imaginação e o relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos. Nesse
contexto, a teoria proposta por Ausubel preconiza como argumento básico da aprendizagem
significativa que “a estrutura já existente, facilita a aprendizagem, pois serve de âncora para a
subsunção de novas informações” (MOREIRA; DIONISIO, 1975: 245). Para tanto, o professor atua como
um agente facilitador do processo de aprendizagem significativa. Ele destaca o aspecto humano da
prática pedagógica que é a autenticidade do conteúdo desenvolvido recentemente (SALGUEIRO;
BARBOSA; PAREJA, 2012). Vale salientar que a aprendizagem significativa de Rogers ocorre quando o
conteúdo repassado para aprendizagem é percebido como marcante para o aluno, a partir de seus
próprios objetivos.
O problema da aprendizagem em sala de aula está relacionado à falta de utilização de recursos
que facilitem a compreensão do conteúdo abordado em uma determinada disciplina. Sendo que, esses
recursos sejam capazes de aprimorar aspectos cognitivos do aluno, tornando-se materiais significativos
no processo de ensino e aprendizagem (MOREIRA, 1982). Por esta razão, o professor deve auxiliar seu
aluno na assimilação e reorganização de sua estrutura cognitiva, por meio de aquisição de novos
significados aptos a gerar a formulação de conceitos e princípios.

O ENSINO DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Nas últimas décadas, o ensino de Biologia vem sendo marcado por uma
dicotomia que constitui um desafio para os educadores. Seu conteúdo e sua
metodologia no ensino médio, voltados, quase que exclusivamente, para a
preparação do aluno para os exames vestibulares, em detrimento das
finalidades atribuídas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
Nº 9394/96) a última etapa da educação básica. Além disso, temas relativos à
área de conhecimento da Biologia vêm sendo mais e mais discutidos pelos
meios de comunicação, jornais, revistas ou pela rede mundial de computadores
– Internet –, instando o professor a apresentar esses assuntos de maneira a
possibilitar que o aluno associe a realidade do desenvolvimento científico atual
com os conceitos básicos do pensamento biológico (BRASIL, 2006:15).
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Nº 9394/96 (BRASIL,
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1996), os alunos de Ensino Médio, além, de serem preparados para o vestibular, devem de forma
dinâmica estar recebendo uma educação que contribua, também, para sua vida cotidiana e profissional.
Embora esta Lei decrete que o ensino deve ser feito utilizando-se de estratégias e metodologias que
envolvam e instiguem uma ativa participação dos alunos nas aulas, nesse caso, de Biologia, observa-se,
comumente, nas escolas de Rede Pública a não concretização efetiva dessa Lei, pois os professores, na
maioria das vezes, não possuem apoio da escola, na disponibilidade de materiais necessários que
possibilitem uma aprendizagem significativa. Vale ressaltar que muitas instituições de ensino ainda são
desprovidas de espaços destinados a uma prática de ensino integradora, a exemplo do Laboratório de
Ciências.

AS AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO E O USO DO LABORATÓRIO
Muitos professores de escolas de Ensino Médio ainda utilizam o método tradicional de ensino no
desenvolvimento de suas aulas. Tal modelo de educação trata os alunos como meros ouvintes, ou seja,
desse modo, o conhecimento é apenas transmitido e não assimilado totalmente pelos alunos,
comprovando assim, a não ocorrência de um verdadeiro aprendizado (RONQUI; SOUZA; FREITAS, 2009).
Sendo assim, a utilização de uma abordagem prática pode ser considerada uma ferramenta para a
melhor assimilação do conteúdo pelo aluno, além disso, este tipo de método desperta o seu interesse
em participar mais ativamente da aula (VASCONCELOS et al., 2002).
As atividades práticas proporcionam a verificação concreta dos conhecimentos teóricos obtidos
em sala de aula, fato este, que chama a atenção e instiga a curiosidade do aluno, levando-os a
procurarem respostas sobre aquilo que estão observando ou manuseando, dessa forma eles se tornam
atuantes na produção do conhecimento, corroborado pela teoria de Ausubel que defende e confirma
que uma das vantagens da aprendizagem significativa é que ela ajuda os alunos a compreenderem e
lembrarem-se do conteúdo por mais tempo, portanto, aumenta a capacidade de assimilação do
conteúdo de maneira fácil e prática (PELIZZARI et. al, 2002).
Logo, através da utilização dessa metodologia o docente, possivelmente, estará rompendo a
utilização de padrões tradicionais, e, com isso, promoverá um melhor ensino para seus alunos.
Um Laboratório de Ciências é um ambiente constituído de materiais especializados e
manipuláveis para o estudo das ciências naturais (Biologia, Física e Química), em que é possível a
realização de atividades experimentais e o ensino da Biologia (que é uma das ciências da natureza)
necessita, constantemente, de experimentação. Isto é, o avanço do conhecimento científico, conhecido
atualmente, teve sua origem de processos práticos, muitas vezes, testados em Laboratórios de Ciências.
A experimentação faz parte da vida, seja na escola ou no cotidiano de todos nós e a origem do
trabalho experimental nas escolas surgiu há mais de 100 anos e tinha como objetivo incentivar a
melhora do ensino-aprendizagem dos alunos, ou seja, eles iriam aplicar o conhecimento que lhe haviam
sido ensinados (CARVALHO et al., 2010). Assim, o processo de ensino e aprendizagem dos alunos em
Biologia, por meio de situações experimentais, ocorre quando o aluno se sente desafiado e perturbado
com situações cotidianas que instigam a busca de explicações durante as práticas (BEREZUK & INADA,
2010).
A importância da experimentação no ensino de Biologia é praticamente inquestionável e
geralmente, os professores da Rede Estadual parecem compartilhar dessa ideia (LEPIENSKI & PINHO,
2008). Entretanto, o contexto de implantação dessa modalidade didática parece ser desfavorável o que
resulta na subutilização ou mesmo inoperância dos laboratórios de nossas escolas. O laboratório, de
acordo com Berezuk & Inada (2010), constitui-se em um ambiente de aprendizagem significativo no que
se refere à capacidade do aluno em associar assuntos relacionados à teoria presente nos livros
didáticos, pela realização de experimentos, sendo um local de mudanças no ambiente de aprendizagem
da sala de aula, permitindo ao aluno visualizar a teoria da sala convencional de forma dinâmica,
vivenciando a teoria dos livros didáticos por meio da experimentação.
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METODOLOGIA
Este estudo foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Profª. Edda de
Sousa Gonçalves”, localizada no Município de Soure-PA. A escolha desta escola deu-se por ser a única
das três escolas de Ensino Médio do município que possui um Laboratório de Ciências, uma ferramenta
de ensino para realização deste estudo.
Em um primeiro contato com lócus de estudo, apresentamos ao corpo pedagógico e aos
professores de Biologia da escola o projeto da pesquisa, que o receberam com muita receptividade e
interesse ao seu desenvolvimento. A partir daqui, fizemos o reconhecimento do lócus, para conhecer as
estruturas que a escola oferece aos seus alunos, a exemplo, dum espaço destinado às práticas de
Biologia.
O universo de estudo foi constituído por quarenta alunos oriundos das duas únicas turmas do 3°
ano do Ensino Médio, uma do turno da manhã e outra da noite. E a amostra foi composta de dez alunos
da turma noite, selecionada a partir de três critérios: 1) menores notas em Biologia nas duas primeiras
bimestrais/2011; 2) o maior número de faltas nas aulas de Biologia; 3) dificuldade de aprendizagem em
Biologia. A professora de Biologia, desta turma, teve participação ativa na indicação dos alunos da
amostra, e foi de crucial importância para conhecer a realidade e dificuldades destes alunos.
Para adquirir informações e conhecer a realidade da escola referente ao uso do laboratório nas
aulas de Biologia, utilizamo-nos de questionários diferenciados contendo questões semiabertas. Para a
Coordenação da Escola e as professoras de Biologia, foram elaborados e aplicados nove
questionamentos distintos, a fim de conhecermos situações estruturais importantes para nortear a
pesquisa; e para os quarenta alunos, universo da pesquisa, foi aplicado um questionário contendo sete
questões semiabertas.
Utilizamos este tipo de ferramenta de coleta de dados como estratégia, por direcionar a obtenção
de informações necessárias à análise dessa pesquisa. Assim, os dados obtidos foram registrados,
tabulados e analisados de forma quanti-qualitativa, por exigir uma avaliação de comparação de dados
tanto em relação a sua quantidade quanto na característica descrita das respostas dos entrevistados.
A partir da análise das questões, referentes ao não uso do laboratório, realizamos a açãointervenção ministrando três aulas práticas no laboratório, para os alunos, amostra deste estudo, com a
interação ativa entre eles e a pesquisadora, respaldada pelo conteúdo em desenvolvimento pela
professora desta turma.
A ação-intervenção foi desenvolvida no turno da noite, no próprio horário de aula de Biologia,
durante seis semanas, num total de três aulas práticas, alternadas, onde uma semana aula foi teórica,
ministrada pela professora da turma e na seguinte, a aula prática ministrada pela pesquisadora,
preservando a relação teoria-prática.
A eficácia ação-Intervenção foi analisada a partir da participação, compreensão e interatividade
dos alunos, durante e após o desenvolvimento das atividades práticas e, consequente, discussão dos
resultados, obtidos dos experimentos realizados.

RESULTADOS ACHADOS
AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA NO OLHAR DO ALUNO
Na perspectiva de explorar os diversos aspectos relacionados às atividades experimentais nas
aulas de Biologia na concepção dos quarenta alunos entrevistados, que foram identificados como A e
numerados de 1 a 40, indicam o universo quantitativo deste estudo.
Em contato com o universo desse estudo, observamos a familiaridade e o gosto que este
demonstra em aprender novos conceitos da disciplina Biologia. As razões para tal são diversificadas
dentre as quais está o fato de alguns alunos acharem a disciplina interessante e acreditarem que através
dela seja possível conhecer e aprender sobre os mistérios da vida e reconhecer que ela é importante
para a formação de conhecimentos; Que a matéria é transmitida por uma “... professora muito boa e
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atenciosa...” (A23); Que a professora sabe expressar-se, contribuindo, assim para a aula tornar-se mais
dinâmica, interessante e assimilável; e, ainda, porque a disciplina traz conhecimentos sobre doenças e
oferece um esclarecimento sobre nosso dia-a-dia. Essas são razões que aproximam o aluno dos temas
estudados uma vez que eles estão relacionados ao seu cotidiano e que a essência da disciplina Biologia é
o estudo do universo vivo. Em contrapartida, alguns alunos dizem não gostar de estudar Biologia
porque, segundo eles, “... é uma matéria que exige muito do aluno” (A22).
Para que os alunos conheçam e saibam definir como seria uma aula que estimulasse sua
participação mais ativa, faz-se necessário saber qual a definição de aula prática que eles construíram ao
longo de seu percurso escolar. Através dos questionamentos realizados constatamos que a maioria dos
alunos compreende aula prática como aquela em que os conhecimentos teóricos são observados
através da execução de experimentos, tratando-se então, de uma aula interessante, objetiva, direta e de
fácil compreensão – dizem alguns alunos. Verificamos ainda, que há alunos que definem as aulas
práticas como aquelas que podem ser realizadas tanto no laboratório de ciências quanto em outros
locais diferentes da sala de aula convencional. A partir da análise dos resultados dos questionários
utilizados na metodologia desta pesquisa, pudemos observar que a maioria dos alunos possui certo
entendimento de como o método prático é abordado e de como ele favorece seu aprendizado.
Ainda na análise dos resultados, notamos que, no entanto, a falta de aplicabilidade dessa
metodologia constata a afirmação que a maioria dos alunos faz à respeito de nunca terem participado
de aulas experimentais. Quando dizem “... não tivemos ainda oportunidade...” (A35), pode-se perceber o
porquê de alguns alunos não saberem conceituar tal metodologia. Isso confirma o fato da professora
não ter realizado, ainda, aulas experimentais nem feito uso do laboratório de ciências para possíveis
atividades práticas.
Apesar da existência de um déficit na utilização de aulas práticas, todos os alunos concordam que
essa metodologia de ensino facilita a compreensão do conteúdo ministrado pela professora de Biologia.
Além disso, a maioria deles admite que esse método facilita a aprendizagem devido a participação ativa
dos alunos, por se tratar de uma aula direta e objetiva, fato que estimula o interesse e a criatividade dos
alunos, pois incentiva-os a deixar de escrever e imaginar, e passar a observar e analisar as estruturas
concretamente, declararam alguns alunos. Enquanto outros afirmaram que quando aliado a teoria à
prática eles prestam mais atenção. Já outros não souberam responder.
Nesse entendimento constatamos que todos os discentes acreditam que as aulas práticas
contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo teórico ministrado em sala de aula pela
professora de biologia, conforme esta fala: “... elas demonstram em tempo real as verdadeiras
funcionalidades das teorias” (A3), dado ao fato que, nesse tipo de aula há participação ativa do aluno, o
que favorece a assimilação do conteúdo trabalhado pelo professor. A utilização desse tipo de
abordagem é uma excelente ferramenta que pode ser empregada para instigar a participação ativa dos
alunos, além de, facilitar a absorção dos conteúdos teóricos (VASCONCELOS et al., 2002).

AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA NO OLHAR DO PROFESSOR
Para o desenvolvimento desta pesquisa, também, foram entrevistadas as professoras do quadro
docente do ensino de Biologia do lócus de estudo, para verificar seu olhar face ao ensino de tal
disciplina.
- As três professoras
As três professoras, identificadas como P1, P2 e P3, são graduadas em Ciências Biológicas, uma há
quatro anos e as outras duas há mais de 10 anos. Elas trabalham com turmas de ensino fundamental e
médio, e lecionam para mais de 10 turmas. Em virtude desta sobrecarga de turmas, é comum
encontrarmos professores com carga horária superior a sua disponibilidade de tempo e, na maioria das
vezes, tal fato compromete o planejamento e o preparo de aulas práticas.
- As dificuldades
Segundo as professoras, a existência do laboratório ajuda a desenvolver aulas práticas com seus
alunos, e uma delas afirma, ainda, que faz uso desta metodologia através da apresentação de
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experimentos e observações, enquanto que as outras duas alegam não desenvolver atividades deste
tipo nem utilizar tal espaço. Elas dizem, também, que não realizam este tipo de método devido à
deficiência de materiais necessários, além disso, as turmas possuem uma grande quantidade de aluno, o
que dificulta a sua execução, já que para realizar aula no laboratório é necessário um número reduzido
de alunos.
Uma das professoras, em conversa informal, diz que para executar este método faz-se necessário
uma divisão da turma, o que precisaria de semanas para realizá-lo, pois cada semana um grupo de
alunos seria levado ao laboratório para participar da atividade proposta. Fato este, que tomaria muito
tempo e os outros alunos que não fossem para o laboratório ficariam ociosos. Neste caso, a professora
deve propor à coordenação pedagógica o auxílio para os alunos que não estejam no Laboratório de
Ciências a não ficarem dispersos, ou ainda passar uma atividade de pesquisa sobre sua disciplina para
que os mesmos utilizem o laboratório de informática para trabalhar e aprofundar seus conhecimentos.
Outra dificuldade apontada por uma das professoras, através de conversas formais e informais, é
a falta de material humano no laboratório durante seu turno de trabalho, à noite, pois “o horário não
coincide com o horário da pessoa responsável” (P3), portanto não havendo uma pessoa responsável por
aquele espaço, ele fica fechado durante o turno da noite.
- Aula Prática de Laboratório ajuda os alunos na assimilação dos conteúdos trabalhados
Todas as professoras esclareceram que a aula do laboratório ajuda os alunos na assimilação dos
conteúdos abordados, tornando a aprendizagem mais dinâmica. E justificaram dizendo que
... através das práticas o aluno consegue assimilar mais rapidamente o
conteúdo, tendo condições de observar e fazer comparações do assunto
trabalhado (P1); Porque ajuda na absorção dos materiais ministrados (P2);
Porque os alunos assimilam melhor o conteúdo, quando aplicados com práticas
(P3).
Com base nos depoimentos e nas dificuldades apontadas percebi que as professoras reconhecem a
importância da abordagem prática para a assimilação do conhecimento, porém não é eficiente quanto à
aplicabilidade desta metodologia de ensino.
Diante disto, nota-se que a ferramenta utilizada pelo professor ajuda os alunos a
compreenderam melhor o conteúdo estudado, tendo como auxílio o conteúdo prévio e “quando o novo
material se relaciona, de forma não arbitrária, com o conhecimento já adquirido, a aprendizagem é mais
eficiente” (MOREIRA & DIONISIO, 1975: 245), ou seja, mais significativa.

A PRÁTICA DE INTERVENÇÃO
Durante a prática intervencionista que ocorreu no Laboratório de Ciências “Prof. Francelino da
Silva Lima”, do lócus de estudo, mencionado na metodologia, presenciamos expressões de curiosidade e
surpresa nas atitudes dos alunos, principalmente quando um aluno foi observar de perto e tocar em
uma ferramenta de ensino que chamamos de Torso Humano, material utilizado para demonstração dos
órgãos internos e região dorsal, e mencionou informalmente “olha como é o nosso intestino” (A8),
diante de tal fala fica evidente o interesse e necessidade que o aluno sente em conhecer e entender seu
próprio corpo.
Em face de tal realidade, esta intervenção proporcionou à amostra desse estudo a oportunidade
de vivenciar momentos de atividades práticas no Laboratório de Ciências, já que, determinados alunos
disseram informalmente “... nunca tinha entrado nesse laboratório”(A6), fato que vem corroborar a
importância dessa intervenção.
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CONHECENDO O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
Durante nossa vivencia no laboratório de Ciências, constatamos que o mesmo apresenta boas
condições estruturais e físicas, porém em diálogos formais com as professoras, sua não utilização é
decorrente da “deficiência de material” (P1), necessário para a realização de sua atividade prática; a falta
de tempo e dificuldades para preparar esse tipo de atividade para turmas numerosas e ausência de um
técnico para auxiliar essas aulas.
Em relação aos materiais disponíveis no laboratório observamos a existência de vários materiais,
vidraria e equipamentos que favorecem aulas práticas de Biologia.

A EXECUÇÃO DA PRÁTICA DE INTERVENÇÃO
Na realização das atividades práticas observamos a ocorrência de uma boa interação entre os
alunos e a pesquisadora, pois era o momento em que eles tinham a oportunidade de tirarem suas
dúvidas, questionando e entendendo. A participação deles foi ativa com questionamentos por parte de
todos, desde os mais acanhados aos mais agitados.
Percebemos, ainda, um grande interesse e entusiasmo dos alunos durante a visualização da célula
vegetal, de uma Elodeasp, ao microscópio óptico (Figura 1), visto que, segundo um aluno nunca tinha
feito nenhuma observação ao microscópio e ainda mencionou informalmente que “É interessante
observar uma estrutura tão pequena que mal se observava a olho nu, mas quando olho no microscópio
vejo que a vida micro é importante e complicada” (A5).

.

Fig. 1: Alunos resolvendo os questionamentos e observando durante a elaboração
do experimento “Observando uma célula vegetal”.
Fonte: Paloma Santos, Arquivo próprio, 2011.

Em cada intervenção realizada, especificamente no momento de discussão sobre a atividade
executada, havia exposição de cada grupo, fazendo suas considerações finais sobre o experimento
realizado, com a explanação dos resultados encontrados, e esclarecimento das dúvidas surgidas.
O grande interesse e motivação dos alunos, por cada atividade executada no laboratório, foi um
fato que demonstrou a grande agitação diante da ideia de participar de uma aula diferente.
Na realização dessas aulas práticas constatamos a grande carência que esses alunos possuem em
vivenciarem esse tipo de metodologia, confirmada pela pergunta de um aluno feita informalmente:
“quando será a próxima aula no Laboratório?” (A4).
Em diálogos informais, com a amostra desse estudo, percebemos ainda que das aulas práticas
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executadas a mais interessante para eles foi a aula em que houve observação ao microscópio, conforme
as falas emitidas: “Tive contato com o microscópio e aprendi como manuseá-lo e reconheci as células”
(A7); “ Eu achei bem interessante”(A5); “...ver tudo grande, coisa que a olho nu não dá para ver” (A9).
Nessa prática de intervenção observa-se que o professor (pesquisadora) é um mero facilitador da
aprendizagem, ideia defendida por Rogers, (SALGUEIRO; BARBOSA; PAREJA, 2012), por utilizar-se da
ferramenta que é o Laboratório e orienta os alunos durante a exposição da prática e explica do
conteúdo observado.
Estas atividades experimentais realizadas comprovaram que os alunos não precisam,
necessariamente, manusear os equipamentos existentes em um laboratório. Aulas simples e materiais
de fácil acesso podem ser ótimas ferramentas para a execução de aulas práticas mesmo em laboratórios
de ciências poucos equipados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do laboratório da Escola “Prof. Edda de Sousa Gonçalves” é uma prática pouco usual,
pelas dificuldades de falta de condições materiais e de recursos. Porém, essas dificuldades não são
suficientes para impedir a realização de tais atividades, pois realizar atividades experimentais, na
maioria das vezes, é uma prática que requer materiais simples, descartados e de baixo custo. A favor
dessa possibilidade, a escola oferece uma infraestrutura básica à realização de aulas práticas de Biologia
no laboratório, que possui materiais básicos e necessários para a realização das mesmas.
A utilização do laboratório é de fundamental importância para o ensino e aprendizagem dos
alunos, que além de favorecer o aprendizado da teoria, estimula a curiosidade durante a execução dos
experimentos e instiga o pensamento crítico e investigativo do aluno. Os alunos encontraram na
atividade intervencionista uma oportunidade de aprimorarem o conhecimento já adquirido e de
conhecê-lo concretamente, através dos experimentos realizados. Tal método proposto favorece a
assimilação do conteúdo e difunde a estrutura cognitiva do aluno, havendo, desse modo, uma concreta
aprendizagem significativa.
Vale reforçar que, para aplicabilidade dessas práticas, dois condicionantes são necessários,
turmas com número de alunos não elevado e professor com carga horária não exacerbada, o que não
ocorre no lócus da pesquisa. Um fator favorável ao uso do laboratório nas aulas de Biologia é as
professoras não priorizarem somente repasse do conteúdo teórico e nem acharem perda de tempo
realizar aulas práticas no laboratório.
Portanto, o estudo conclui que práticas laboratoriais de fácil manipulação, com recursos de baixo
custo e materiais existentes no laboratório da escola, são ferramentas que podem ser utilizadas, e fazer
parte da práxis destas professoras, no ensino de Biologia.
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RESUMO
O ato de avaliar é um componente essencial do ato pedagógico. A avaliação da aprendizagem junto ao
planejamento e a execução compõe o algoritmo do processo instrucional. No entanto, a avaliação é,
sem dúvida, uma das maiores dificuldades com que se depara o professor. Neste estudo se usou mapas
conceituais (MC)como instrumentos de avaliação dos alunos da disciplina deMetodologia da Pesquisa de
um Curso de Especialização em Saúde Pública. Da análise dos MC no inicio e no final da disciplina ficou
evidente uma aprendizagemmais significativa dos alunos.Representando uma ferramenta de
fundamental importância, tanto como instrumento instrucional, como instrumento de avaliação. Dada
a idiossincrasia de um mapa conceitual, é importante salientar que não existe “o mapa conceitual”, mas
sim, o mapa que cada um pôde e soube construir. Não existe o mapa correto. Encontramos uma
evolução na relação entre os conceitos apresentados na construção dos mapas conceituais, dado que,
na grande maioria das vezes, o primeiro mapa sofreu várias modificações.
Palavras-chaves: Avaliação. Aprendizagem significativa. Mapas conceituais.Metodologia da pesquisa.

ABSTRACT
The actof evaluatingisanessential component of thepedagogical act. Theassessment of learning,
alongwith planning and execution, composes the algorithmof the instructional process. However, the
assessment isundoubtedlyoneof the greatest difficultiesfacingthe teacher. This studyusedconcept
maps(MC) as toolsfor evaluating thestudents ofa Research Methodologycourse in a graduate program
inPublic Health. From the analysisof CMat the beginning andend of the course, it became evident that
there was a more significant learningby the students. So, CM reveals itself as a very important tool, both
as an instructional and a tool for student assessment. Giventhe idiosyncrasies ofaCM, it is important to
notethat there is not "the” conceptual map, butthe mapthat everyoneknewandcouldbuild.There is no
the correct map. In this study, we foundan evolutionin the relationship betweenthe concepts
presentedin the construction ofconcept maps, since inmost casesthe first maphas undergone
severalmodifications.
Keywords: Evaluation. Meaningful learning.Concept Maps.Researchmethodology.

INTRODUÇÃO
As metodologias e as abordagens educacionais sofreram modificações profundas ao longo dos
anos,transformações que até o momento atual são acompanhadas por uma reflexão a respeito dos
vários problemas relacionados à política e ao sistema educacional em toda sua complexidade.
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O ato de avaliar é um componente essencial do ato pedagógico. A avaliação da aprendizagem
junto ao planejamento e a execução compõe o algoritmo do processo instrucional.
No entanto, a avaliação é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades com que se depara o
professor.A avaliação da aprendizagem vem se constituindo um sério problema educacional desde há
muito tempo. “A partir da década de 60, no entanto, ganhou ênfase em função do avanço da reflexão
crítica que aponta os enormes estragos da prática classificatória e excludente” (VASCONCELOS, 1998).
Para Luckesi (2011) “a avaliação da aprendizagem sob a ótica operacional é uma compreensão
do ato de avaliar a aprendizagem na escola como um meio de tornar os atos de ensinar e aprender
produtivos e satisfatórios”.
Atualmente, com a ênfase voltada à formação de competências e habilidades do aluno, quedeve
ser capaz de resolver problemas e contextualizar o que aprende, não só aaprendizagem, mas a avaliação
da aprendizagem passa a fazer parte do processo de formaçãodo aprendiz (BRASIL, 2002).
É nesta perspectiva que neste trabalho propõe o uso de mapas conceituais como instrumentos
de avaliação da aprendizagem na disciplina Metodologia da Pesquisa com estudantes de um Curso de
Especialização em Saúde Pública.“Avaliação não com o objetivo de testar conhecimento e dar uma nota
ao aluno, a fim de classificá–lo de alguma maneira, mas no sentido de obter informações sobre o tipo de
estrutura que o aluno vê para um dado conjunto de conceitos (MOREIRA, 2006:55)”.
De acordo com Cañas e Carvalho (2005) foi a partir dos anos 70 que surgiram as técnicas de
mapeamento de informações e comunicação, denominadas mapas conceituais,criadas por Joseph
Novak e sua equipe de pesquisadores daUniversidade de Cornell, como meio de ajuda nadeterminação
do progresso de estudantes em seuconhecimento de ciências.Esta técnica é baseada na ideia
fundamental da psicologia cognitiva, que trata do modo como os indivíduos percebem, aprendem,
lembram e representam as informações que a realidade fornece.
Estes mapas servem como instrumentos para facilitar o aprendizado do conteúdo
sistematizado em conteúdo significativo para o aprendiz. De acordo comTavares (2007:1):
O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar um conjunto
de conceitos imersos numa rede de proposições. Ele é considerado como um
estruturador do conhecimento, na medida em que permite mostrar como o
conhecimento sobre determinado assunto está organizado na estrutura
cognitiva de seu autor, que assim pode visualizar e analisar a sua profundidade
e a extensão. Ele pode ser entendido como uma representação visual utilizada
para partilhar significados, pois explicita como o autor entende as relações
entre os conceitos enunciados. O mapa conceitual se apóia fortemente na
teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel,que menciona que o ser
humano organiza o seu conhecimento através de uma hierarquização dos
conceitos.
Com o uso de mapas conceituais - MC, o conhecimento pode ser exteriorizado através da
utilização de conceitos e palavras de ligação, formando proposições que mostram as relações existentes
entre conceitos percebidos por um indivíduo (ARAÚJO et al., 2002; CAÑAS et al., 2000). As proposições
são uma característica particular dos mapas conceituais.
Embora normalmente tenham uma organização hierárquica e, muitas vezes, incluam setas,
tais diagramas não devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, pois não implicam
sequências, direcionalidade, nem hierarquias organizacionais ou de poder. Mapas conceituais são
diagramas de significados, de relações significativas, de hierarquias conceituais.
O mapa conceitual se apoia fortemente na teoria da aprendizagem significativa de David
Ausubel que pressupõe que o ser humano organiza o seu conhecimento através de uma hierarquização
de conceitos.
De acordo com Moreira (2006) a ideia mais importante da teoria de Ausubel (1978, 1980) e
suas possíveis implicações para o ensino aprendizagem possam ser resumidas na seguinte proposição:
“Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só principio, diria o seguinte: o fator isolado
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mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o
de acordo”.
Porém, em ultima análise, a aprendizagem é significativa quando o aprendiz vê sentido nas
situações de aprendizagem e atribui significado a elas (MASINI, MOREIRA e Colaboradores, 2008).

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida durante as aulas da disciplina de Metodologia da Pesquisa, do Curso
de Especialização em Saúde Pública daUniversidade de Pernambuco – UPE, Campus Garanhuns, com
carga horária de 20 horas. Foram matriculados40 alunos, dois desistiram, não participando da disciplina,
e dois participaram das aulas mais não concluíram as atividades, portanto participaram da pesquisa 36
alunos.
Os participantes da pesquisa foram informados sobre o uso de sua produção e autorizaram sua
utilização para realização deste estudo, bem como foi solicitado a Direção da Universidade de
Pernambuco – UPE a autorização para realização da pesquisa. O trabalho foi registrado no Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco sob o número CEP/UPE 256/09 e no CAAE sob o
número 0231.0.097.000-09, sendo aprovado.
No primeiro momento foi apresentada aos alunos da disciplina a Teoria da Aprendizagem
Significativa, bem como os Mapas Conceituais - MC (FARIA, 1995; MOREIRA, 2006): o que são, como
funcionam e ainda o software de cartografia Cmap Tools desenvolvido pelo Institute for
HumanandMachineCognition - USA, que permite construir, navegar e compartilhar MC de forma
individual e coletiva (OKADA, 2008), para que eles pudessem construir seus mapas.
Em seguida, os alunosconstruídos manualmente mapas conceituaispara verificar a concepção
inicial destes sobre a disciplina, com a seguinte pergunta: “o que você entende da disciplina de
metodologia da pesquisa?”, neste momento, durante a construção dos mapas o professor/pesquisador
da disciplina acompanhou aluno por aluno e fez intervenções, tirando dúvidas e ajudando na construção
dos mapas.Verificando assim,a ideia central da Teoria de Ausubel aquilo que o aprendiz já sabe, isto é, o
seu conhecimento prévio (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).
Osconteúdos da disciplinaforam trabalhados (O conhecimento cientifico: aspectos gerais, os
vários tipos de conhecimento e sua importância para a formação profissional. A importância da Pesquisa
Científica.Subsídios para o entendimento da construção científica como processo, apontando as diversas
etapas da investigação e pesquisa científica. Técnicas para a elaboração e realização de um trabalho
científico dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT) e ao término, novos
MC foramconstruídos através software Cmap Toolse enviados por meio eletrônico pelos alunos, para se
analisar o processo de aprendizagem e verificar a visão final dos alunos sobre a disciplina. No final, os
dois mapas construídos, um no inicio e outro no final da disciplina foram comparados para assim,
segundo Moreira (2006) investigar as mudanças da estrutura cognitiva dos alunos após o processo de
instrução.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando a versão inicial dos primeiros mapas, ou seja, o que os alunos já sabiam
sobre a disciplina, observa-se que os alunos já possuíam algum conhecimento sobre a disciplina, onde
alguns conceitos apareceram (objetivo, aprendizado, resultados, técnicas, métodos, normas/regras,
trabalhos científicos, teorias), porém na construção dos mapas o uso de conectores adequados não foi
bem explorado.Neste momento o professor da disciplina acompanhou aluno por aluno e fez
intervenções, tirando duvidas sobre a construção dos mapas conceituais (MC).O trabalho do professor é
fundamental para a aprendizagem, de acordo com Moreira (2011), o professor deve ser o mediador; a
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interação social é fundamental, os conteúdos são importantes, mas,o mais importante do que eles é a
significação, a aprendizagem significativa desses conteúdos.
Um dos primeiros obstáculos a ser superado pelos alunos foi afalta de hábito em construir MC;
afinal, foram os primeiros mapas construídos por eles.

Figura 1: Versão inicial do mapa conceitual construído pelo aluno A.

Figura 2: Versão inicial do mapa conceitual construído pelo aluno B.

Figura 3: Versão inicial do mapa conceitual construído pelo aluno C.
Os MCs construídos inicialmente (figuras 1, 2 e 3) mostram que os alunos pensam que a
disciplina apenas ensina regras para formatação de trabalhos.
Comparando os mapas conceituais das figuras 1, 2 e 3construídos manualmente no início das
aulas com os mapas das figuras4, 5 e 6 construídos no final da disciplina através do software Cmap
Tools, constatamos um crescimento na estruturação dos conceitos e no uso dos conectores. Os
conectores que foram pouco explorados no mapa inicial foram melhor utilizados na versão final. Neste
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caso, sendo utilizados para integrar e reconciliar as relações entre conceitos e promovendo a
diferenciação conceitual.
Alguns conceitos importantes,que não constavam no mapa inicial apareceram no segundo
mapa, tais como: planejamento, conhecimento, pesquisa, experimento, projeto, hipótese, observação
de fenômenos, produção de conhecimento, coleta de dados, resolução de problema, avaliação
estatística, etc.Comprovando assim a opinião de Moreira (2006) sobre os mapas conceituais, que
constituem-se em uma visualização de conceitos e relações hierárquicas entre conceitos que podem ser
muito úteis, para o professor e para o aluno, como uma maneira de exteriorizar o que o aprendiz já
sabe, com o conhecimento adquirido. “Os mapas conceituais são úteis não só como auxiliares na
determinação do conhecimento prévio do aluno (ou seja, antes da instrução), mas também para
investigar mudanças em sua estrutura cognitiva durante a instrução (MOREIRA, 2006:55).”
E ainda, que na avaliação por MC a principal ideia é a de avaliar o que o aluno sabe em termos
conceituais, isto é, como ele estrutura, hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina, integra conceitos
de uma disciplina.

Figura 4: Versão final do mapa conceitual construído pelo aluno A.

Figura 5: Versão final do mapa conceitual construído pelo aluno B.
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Figura 6: Versão final do mapa conceitual construído pelo aluno C.
Os mapas finais apresentaram os conceitos que julgamos fundamentais sobre atemática da
disciplina, apresentando também em cada mapa alterações nos conectores e a devida utilização de
setas, o que auxiliou na organização da relação entre os conceitos.
Este instrumento de avaliação foi importantíssimo para analisarmos a estrutura organizacional
dos conceitos estabelecidos pelos alunos. Desta forma verificamos como os alunos hierarquizam e
organizam os principais conceitosque foram trabalhados na disciplina em sua estrutura cognitiva, como
mostram as figuras 4, 5 e 6. Bem como o aumento da quantidade de conceitos que ocorreu do primeiro
mapa para o segundo.Com isso, verifica-se que os MCs constituem importante instrumento para
acompanhar a aprendizagem, demandando compreender os processos de construção do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de mapas conceituaisrepresenta umpotente instrumento de avaliação da
aprendizagem dos alunos na disciplina de metodologia da pesquisa.E, ao mesmo tempo, na organização
do pensamento do aluno sobre o conteúdo de um conhecimento específico.
Através dos mapas conceituais,inicial e final construídos pelos alunos desta turma conseguimos
verificar não somente um avanço e crescimento a nível conceitual, como também entender como os
alunos hierarquizam e relacionam os conceitos.
Como estes foram os primeiros mapas conceituais construídos pelos alunos, acreditamos que a
familiarização na construção dos mapas se dará mais naturalmente nos mapas subseqüentes em outros
temas abordados pore com estes alunos.
O uso dos mapas conceituais como instrumento para verificar os conhecimentos prévios dos
alunos sobre a disciplina auxilia bastante o professor para ministrar os conteúdos da disciplina.
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Identificaram-se estruturas hierárquicas de significativa riqueza conceitual e representatividade
do tema trabalhado.
A análise empreendida mostrou-se valiosa como uma ferramenta de trabalho para o professor,
para desenvolver práticas avaliativas comprometidas em apreender os processos de aprendizagem dos
alunos.
É importante salientar que cabe ao professor despertar o interesse dos alunos, tornando
atrativas as situações desenvolvidas na sala de aula.
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RESUMO
Embora o computador seja um aliado em didáticas modernas, objetivando uma aprendizagem atraente
e lúdica, seu sucesso como promotor da aprendizagem depende, sobretudo, da sua integração com a
metodologia abordada e com as atividades de sala de aula. Neste trabalho, relatamos os resultados da
articulação de um software de simulação as estratégias metodológicas durante o processo de ensino
aprendizagem-aprendizagem da disciplina de química para alunos do 9° ano de uma escola pública,
sediada no município de São Caitano-PE. A metodologia foi baseada na exposição oral do conteúdo,
aplicação de um teste diagnostico e implementação da estratégia cooperativa de aprendizagem Jigsow
articulada ao uso do recurso computacional. Após realização das atividades os discentes reponderam a
um pós-teste e a sua evolução cognitiva foi analisada tomando por base a analise taxonômica proposta
por Bloom et al. (1954). O processamento grupal foi analisado a fim de se verificar a aceitação do
método. Os resultados corroboram com a literatura. A aprendizagem cooperativa subsidiada por
recursos computacionais traduziu-se em escores elevados. A interação-social tornou-se mais efetiva.
Constatamos que a utilização de modelos pedagógicos inovadores facilitam a aprendizagem significativa
em química aumentando o enteresse dos alunos.
Palavras Chave: softwares de simulação, aprendizagem significativa, ensino de química.

ABSTRACT
Although the computer is an ally in teaching modern, objectifying an attractive and playful learning, his
success as a promoter of learning depends, especially, its integration with the methodology and
activities with the classroom. In this work, report the results of a joint simulation software
methodological strategies during the learning process of teaching and learning of chemistry course for
students in 9° year of public school, located in the municipality of São Caitano-PE. The methodology was
based on oral presentation of content, application of a diagnostic test and implementation of
cooperative learning strategy Jigsow articulated the use of computational resource. After carrying out
the activities the students reponderam a post-test and its cognitive evolution was analyzed using as a
basis the analysis proposed by Bloom's Taxonomy (1954). Processing of the experimental group was also
analyzed in order to verify the acceptance of the method. The results corroborate the literature.
Cooperative learning for subsidized computing resources has resulted in high scores. And social
interaction became more effective. We found that the use of innovative teaching models facilitate
meaningful learning in chemistry increasing the motivation of students.
Keywords: simulation software, meaningful learning, teaching chemistry.
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INTRODUÇÃO
A aprendizagem significativa pode ser entendida como o processo através do qual uma nova
informação se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva do aprendiz. É no
curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma
em significado psicológico para o sujeito (MOREIRA; CABALLERO; RODRÍGUEZ, 1997).
A aprendizagem significativa ocorre quando o aprendiz atribui sentido (ANDERSON e
KRATHWOHL, 2001) e desenvolve habilidades cognitivas de nível elevado no curso da construção do
conhecimento (BLOOM et al., 1954). A capacidade de transferir a aprendizagem a novas situações é
afetada pelo grau de entendimento em que os estudantes têm a respeito de um conteúdo específico. A
efetiva compreensão da química exige que os estudantes transitem entre os três domínios do
conhecimento inerente a essa ciência (Macroscópico, microscópico e simbólico) e é essa característica
que torna essa ciência difícil. (ZOLLER, 1990;). Vários autores afirmam (MINTZES; WANDERSEE; NOVAK,
2000) que a aprendizagem significativa ocorre quando os estudantes procurar relacionar novos
conceitos e proposições relevantes com conceitos e proposições pré-existentes em sua estrutura
cognitiva. Assim, a significativa aprendizagem da química poder ocorrer, quando o elo de integração
entre os domínios da química é fundamentado e os alunos atribuem sentido as suas experiências.
De fato, constata-se que a aprendizagem significativa ocorre gradualmente ao longo do tempo
e é um processo ativo, construtivo e cumulativo que pode ser estimulado por um ambiente tecnológico
e interativo que proporcione atividades ativas (manipulada), construtivas, reflexivas e intencionais,
autênticas (complexa e contextual) e cooperativas. Quando o conhecimento é bem compreendido a
aprendizagem é significativa e existe maior probabilidade do estudante transferir seu aprendizado para
novas situações, extrapolando inclusive para situações que envolvem a vida real e problemas complexos
(AKSELA, 2005).
Segundo Ausubel (1968), a aprendizagem significativa se distingue da aprendizagem mecânica
e superficial onde os estudantes memorizam mecanicamente fatos e fórmulas, o que vai de encontro à
compreensão conceitual profunda. Para Novak e Gowin (1984) as principais limitações da aprendizagem
mecânica é seu singelo rendimento, a modesta retenção da informação e a incapacidade do estudante
usar o novo conhecimento para resolver problemas novos. Com efeito, Salomon e Perkins (1998)
sinalinazam que a aprendizagem dos discentes pode ser facilitada por meio de relações interpessoais e
metodologias inovadoras. Ambas as interações, aluno-aluno e aluno-professor, são necessárias para
efetivar esse processo. Recursos didáticos, como os simuladores computacionais podem ser eficazes.
Como estratégia para compreensão e aplicação de conteúdos, os softwares de simulação se apresentam
como ferramentas promissoras, pois, ao se modelarem através de um “mimetismo” da realidade ou do
teórico, o aluno pode: interagir com micromundos, ser capaz de analisar a validade de um modelo
simulado e propor outro se necessário, participando diretamente das simulações, seja controlando
parâmetros ou variáveis que governam a simulação (ECHLER; DEL PINTO, 1998). Entretanto, vale
ressaltar, que a eficácia de um software educativo depende do papel atribuído ao mesmo e da
articulação pedagógica atribuída pelo docente.
A implementação de software de simulação, enquanto instrumento didático na sala de aula de
química, se fundamenta na necessidade de estimular o interrese dos estudantes e aumetar seu o grau
de compreenção conceitual, sobretudo, em temas que exigem dos alunos maior capacidade para
abstrair. Com efeito, nesse trabalho em particular será abordado o estudo da temática “estrutura da
materia”, principalmete pelo fato desse conteúdo ser apresentado por meio de analogias que quando
abordadas de maneira negligente, podem gerar equívocos nos discentes. Sousa, Justi e Ferreira (2006),
ao fazerem uma análise crítica sobre o que os estudantes pensavam sobre as analogias utilizadas para
representar os modelos de Thompson e Rutheford-Bohr, constataram que eles não entendem as
analogias e, consequentemente, os modelos aos quais elas se referem. Segundo os atores, os discentes
não percebem sentido em utilizar duas analogias diferentes para o átomo. Neste trabalho, propomos a
utilização de simulações como suporte ótico para um melhor entendimento de temas que possui uma
natureza inerentemente abstrata, tais como os modelos atômicos.
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Didaticamente, o objetivo desse trabalho é contribuir para que os estudantes desenvolvam
uma significativa aprendizagem dos modelos atômicos de Thompson e Rutheford-Bohr, construindo seu
próprio conhecimento e desenvolvendo habilidades cognitivas, tais como: a capacidade de analise, de
síntese e de avaliação.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado no segundo semestre de 2011, com estudantes do 9º ano de uma escola
pública, sediada no município de São Caetano-PE. A amostra se constituiu de 39 estudantes. O conteúdo
foi abordado em três aulas de 50 minutos por um licenciando em química - um dos autores desta
pesquisa - e centrou-se nos modelos de Thompson e Rutheford-Bohr. O licenciando orientou os
discentes sobre o método de aprendizagem cooperativa Jigsaw (ARONSON et al., 1978), trabalhado em
sala de aula, e uma exposição oral sobre a temática foi apresentada durante 15 minutos. Antes do inicio
da implementação da estratégia cooperativa de aprendizagem todos os alunos responderam a um
questionário diagnóstico constando de 5 questões dissertativas. As questões foram categorizadas em
níveis cognitivos e estão apresentadas na tabela 1 abaixo.
Tabela 1. Categorização das questões em níveis cognitivos
Questão

Nível
Taxonômico

1. Considere a seguinte afirmação e responda:
“ o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, com elétrons no seu
interior (negativos) de modo que sua carga elétrica total seja nula” (Thompson, Compreensão
1897).
Por que Thompson imaginou que os átomos não eram maciços e indivisíveis?
2. Qual a relação existente entre o modelo de atômico de Thompson e a analogia
Analise
utilizada para lhe representar: “pudim de passas”?
3. Porque Thompson admitiu que o átomo fosse parecido com um pudim de
Avaliação
passas?
4. Através de sua experiência, o que Rutherford observou de diferente em relação
ao modelo de Thompson?
Conhecimento
5. Qual a relação existente entre o modelo atômico de Rutherford-Bohr e a
Analise
analogia utilizada para lhe representar “sistema solar”?
Avaliação
6. Considerando a experiência Rutherford, explique por que ele afirmou que o
átomo era parecido com o sistema solar?
Após aplicação deste pré-teste, foram formados grupos compostos por quatro discentes e a
atividade cooperativa de aprendizagem foi desenvolvida conforme o esquema apresentado na figura 1
abaixo. Pesquisas indicam que a estratégia Jigsaw de aprendizagem é eficiente para o desenvolvimento
de habilidades sócio-cientificas nos estudantes, como o trabalho e grupo e o debate. A ilustração
apresenta as seguintes etapas do método cooperativo: (i) Os estudantes se reuniram em grupos base
(GO) e a questão central: “que observações possibilitaram a evolução dos modelos atômicos?” foi
discutida em subtópicos escolhidos arbitrariamente pelos discentes de cada grupo; (ii) Após 20 minutos
de processamento grupal, os alunos que escolheram o mesmo subtópicos se reuniram formando os
grupos de especialistas (GE) e realizaram as experiências computacionais. Questões direcionadas e um
roteiro experimental foram entregues aos discentes; (iii) Na etapa três, os discentes retornaram ao
grupo base, sintetizaram suas observações e conclusões, apresentando-as a seus pares.
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Para realização das simulações foi adotado o programa Rutherford Scattering, criado pelo Grupo
Physics Education Technology (Phet), da Universidade do Colorado (EUA), distribuído gratuitamente,
através do link <http://phet.colorado.edu/>. A atividade experimental durou 30 mim. Em seguida os
alunos voltaram para o GO, e nas interações com seus pares tentaram construir uma alternativa para a
questão proposta inicialmente. No final os grupos apresentaram para todas suas concepções previas e
atuais numa espécie de miniconferência intitulada “A Evolução dos Modelos Atômicos: de Thompson a
Rutheford-Bohr”. No final das atividades, a fim de analisar a eficácia do método de ensino-aprendizado
adotado, a coleta de dados foi baseada na aplicação de um pós-teste compostos pelas questões
aplicadas inicialmente. As concepções cognitivas dos discentes foram avaliadas em termos de domínios
cognitivos (Bloom et al., 1954) e esses resultados foram comparados dados coletados durante o préteste diagnóstico. Os discentes participantes dessa pesquisa foram entrevistados como processo
reflexivo da prática docente.

Figura 1. Esquematização do método Jigsaw. A atividade cooperativa constituiu o recurso procedimental
utilizado durante as atividades.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na análise das concepções iniciais dos estudantes através do pré-teste, constamos a presença de
muitas concepções alternativas nas quais os alunos confundem conceitos, formulando ideias
equivocadas e contraditórias, permanecendo muitas vezes fixados em suas próprias concepções. Com
efeito, durante o levantamento inicial, identificamos equívocos muitos semelhantes aos descritos por
Souza, Justi e Ferreira (2006). Constatamos que os discentes não entendem as analogias, apresentam
dificuldade de estabelecer relação entre analogias e os modelos a que se referem e compreendem
superficialmente os modelos de Thompson e Rutherford-Bohr. Em geral os discentes não identificam as
limitações das analogias. Os fatores que possibilitaram a evolução dos modelos também não foram
identificados.
Todavia, após o diagnóstico das concepções iniciais e implantação da metodologia, os
discentes mostraram-se com uma compreensão conceitual mais profunda, atingindo níveis cognitivos
mais elevados, esses resultados estão apresentados na figura 2, abaixo.
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Figura 2. Análise da evolução do cognitiva dos discentes. Observa-se que após a
implementação da didática que os alunos obtiveram escores mais elevados.
Observa-se na figura que os discntes conseguiram estabelecer relações entre os modelos e a
analogia utilizada para representação com sucesso. Na questão Q4, observa-se um um relativo salto
cognitivo. Com efeito, na questão Q6 os discentes tiveram um avanço mais acentuado, visto que os
discentes atingiram a níveis cognitivos mais elevados, um total de 12 alunos conseguiram atinguir esse
nível taxonômico.
A atividade desenvolvida foi bem sucedida enquanto articuladora do processo de ensinoaprendizagem. A implementação do software permitiu uma maior visibilidade dos fenômenos,
mediando os modelos mentais dos discentes e o conteúdo. Após estratégia, foi perceptivel uma maior
motivação dos alunos. Estudos indicam (PINTRICH & SCHRAUBEN, 1992) que o interesse dos alunos é
positivamente correlacionado com compreensão e com a implementação de modelos pedagicos
diferenciados. Na literatura inúmeras pesquisas mostram importantes ligações entre crenças
motivacionais dos alunos e sua aprendizagem, (PINTRICH e SCHRAUBEN, 1992; SNOW, CORNO e
JACKSON, 1996). Quando a aprendizagem se processa de maneira significativa os alunos se monstram
com maior interesse.
Em consonância com os trabalhos de Fatareli e colaboradores (2010) e Barbosa e Jofili (2004)
todos os alunos participaram ativamente e sentiram motivados. Foi notável que, assim como a
investigação realizada por Queiroz e colaboradores (2009), a interação entre os integrantes dos grupos
foi claramente numa perspectiva de cooperação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho, constatamos que a utilização de modelos pedagógicos inovadores facilita a
aprendizagem significativa em química e aumenta o enteresse dos discentes. Entretanto, concordamos
com Gabel (1998) ao afirmar que não existe um modelo de ensino eficaz, que conduza ao entendimento
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conceitual de maneira pronta e acabada. A utilização de uma mixagem de modelos pedagogicos pode
conduzir a uma otimização da pocesso de ensino-aprendizagem. Nossos resultados sugerem em
consonância com outros relatos (Mintzes; Wandersee, 1998), que pequenos grupos de discussão e a
implatação de meios tecnológicos tais como os softwares de simulação, podem facilitar a aprendizagem
significativa. Em suma, concluimos que as atividades foram bem sucedidas em todos os aspectos
analisados e que este trabalho serve como indicatiavo de que atividades experimentais podem ser
caracterizados como subsídio no curso da construção significativa do conhecimento.
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RESUMO
A pesquisa possui metodologia qualitativa e é do tipo participante. Constitui-se num relato de
experiência. Foram realizadas 12 oficinas em duas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Os
sujeitos participantes foram professores e alunos do ensino básico. Teve como mediadores alunos de
um mestrado em Ensino de Ciências que buscaram, com a realização das oficinas, despertar o interesse
dos sujeitos, tornando as temáticas significativas para o universo de estudo dos participantes. O
planejamento das mesmas foi pensado em coletivo. Em cada uma foi realizado um pré-teste e um pósteste para que fosse verificado o aprendizado imediato do tema. Buscou-se ter claro, para a efetivação
das oficinas, que os referencias teóricos da aprendizagem significativa, sustentariam a prática. O
objetivo se ateve a verificar de que forma ao saberes trabalhados se tornaram mais próximos e mais
significativos para os participantes da mesma. As oficinas fizeram parte de um projeto financiado por
uma Agência de Fomento à Pesquisa e teve a parceria de Instituições Públicas de diferentes alçadas
(Federal, Estadual e Municipal).
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Ensino de Ciências; Oficinas Educacionais.

ABSTRACT
The research has a qualitative methodology and is a participant type. It constitutes an experience
report. 12 workshops were conducted in two public schools in the State of Rio de Janeiro. The
participants were teachers and students of basic education. Students as mediators had a master's
degree in Science Education that sought in conducting workshops, arouse the interest of the subjects,
making them meaningful to the universe of study participants. The plan was conceived in the same
collective. All were presented individually. In each one was performed a pretest and a posttest were
found for the immediate learning of the subject. We tried to be clear, for the realization of the
workshops, the theoretical references of significant learning, sustain the practice. The objective stuck to
verify how the knowledge worked became closer and more meaningful to the participants of the same.
The workshops were part of a project funded by an Agency for the Promotion of Research and took the
partnership of public institutions of different competencies (Federal, State and Municipal).
Keywords: Meaningful Learning; Educational Workshops; Science Teaching.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho surge da necessidade de avaliar como a realização de oficinas educacionais
financiadas por Agência de Fomento contribuem para a aprendizagem significativa e,
conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de ensino. Para tanto, buscou-se analisar as ações de
um projeto financiado por uma Agência de Fomento, em parceria com instituições públicas de ensino,
trazidas para esse artigo num relato de experiência. Trabalhou-se em duas escolas. A primeira com
alunos do 1º segmento e a segunda com alunos do curso de formação de professores.
As escolas não especificadas em seus nomes no presente artigo situam-se num território de
precariedade, demarcados por altas demandas do ensino. Escolas essas da Baixada Fluminense do Rio
de Janeiro e que carregam como tantas da periferia do Estado, uma realidade próxima. Revelou-se, no
transcorrer da pesquisa, que os espaços e trajetórias dessas escolas possuem necessidade de um aporte
científico e conceitual nas temáticas vinculadas a aprendizagem significativa, na vertente do Ensino de
Ciências. Tema esse que mobiliza parcerias e desata os nós fracionados do saber.
Temos claro que os projetos de financiamentos que buscam suprir lacunas, o façam para
sensibilização de determinadas problemáticas que devem ser solucionadas em outras esferas públicas.
Caso esse, que não invalida a realização de projetos, ao contrário, fortalece um campo de ação que
estreita os laços do ensino nas diferentes esferas Estadual, Municipal e Federal. E nos diferentes níveis
de ensino básico e superior. Fato esse observado em lócus durante a realização do projeto posto em
movimento e na premissa máxima da significação do saber.
Assim, recuperando um pensamento de Moreira (2009), o conhecimento fica mais rico, mais
diferenciado, mais elaborado, mais estável. É na compreensão das questões postas no mundo que
encontramos saídas de superação, ou seja, nos constituindo no campo da participação e envolvimento
propositado, poderemos ser capazes de construir novos sujeitos para uma vida que atenda às
necessidades legítimas de superação dos limites educacionais.
No transcorrer de um mergulho teórico levado às interlocuções com os sujeitos participantes
dessa pesquisa, percebemos como grupo, que a educação tem papel fundamental nessa lógica.
Somente ela não modifica, mas inegavelmente, ela participa numa grande soma que impõe movimento
e nova dinâmica ao processo.
As oficinas, na perspectiva da aprendizagem significativa estimulam novas demandas
curriculares, permitindo que temáticas como saúde e ambiente possam ser trazidas para sala de aula.
Podem, ainda, figurar como auxílio em metodologias que trabalham conceitos científicos de forma
interdisciplinar, uma vez que, através das oficinas os professores podem desenvolver de forma mais
lúdica, interativa e próxima aos alunos os conceitos e temas de suas aulas.
Em diferentes etapas do processo ensino-aprendizagem, vemos que a aprendizagem
significativa facilita o desenvolvimento dos alunos e sua interação com o mundo. Recorrer às várias
formas com que esta aprendizagem significativa possa acontecer é um dos papéis de quem está imerso
e ganho para a causa educacional.
Por fim, cabe lembrar que a realização de oficinas educacionais ao contribuir para as práticas
pedagógicas, faz com que o aluno vivencie temas postos em aula de forma em que seu imaginário traga
reminiscências e ligações de fatos já aprendidos, mas não apreendidos e ressignificados. Faz com que a
descoberta de determinados temas traga o que está além dos limites da sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em concordância com muitos autores da aprendizagem significativa, podemos afirmar que a
mesma além de ser processual, caracteriza-se como apreensão de um conhecimento que soma,
problematiza e faz com que o sujeito do ensino, ao formular o novo conhecimento, estabeleça relações
que trabalhem o sentido humano, posto em conhecimento, numa compreensão de mundo que abriga
novas práticas e metodologias.
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Vemos em Novak (2000) que essa premissa se estabelece numa visão e orientação integradas a
novas práticas e investigações, que levam a melhor qualidade do ensino/aprendizagem, como condição
sine qua non de construção de significados e tentativas teóricas de explicar os mecanismos internos da
estruturação do conhecimento.
Dessa forma, a aprendizagem significativa, ainda tendo como aporte as propositivas de Novak
(2000), emerge dos conhecimentos prévios, da assimilação de conceitos e proposições novas que se
ancoram numa rede de originais interações e proposições do saber que apreende, constrói e significa o
já posto na ampliação de estruturas de pensamento e relações conceituais que interagem em um
constante fazer.
Aprendizagem, nesse contexto, se traduz numa enérgica conexão de conhecimentos que
provocam os sentidos na formação de uma rede cognitiva reestruturada firmemente na significação do
saber, que como força motriz retroalimenta memória e conhecimento. É prática e interlocuções num
diálogo de entendimento do mundo e do ser no mundo.
Recorrendo a definições de Ausubel (2000:23), acreditamos que o conhecimento é significativo
por definição. Em sua fala, é “o produto significativo de um processo psicológico cognitivo que respeita
a estrutura cognitiva particular do aprendiz”. É o “mecanismo” mental do mesmo para aprender de
forma significativa ou para adquirir e ater conhecimentos. Assim, assinala que as ideias relevantes já
disponíveis na estrutura cognitiva se tornam atavicamente significativas e as novas ideias se tornam
verdadeiramente significativas numa ancoragem estável. O autor, ao envolver a interação seletiva à
aprendizagem significativa admite o termo ancoragem porque o mesmo promove a ligação com as
ideias preexistentes ao longo do tempo.
Assim, na aprendizagem significativa o lógico emerge como matéria substancial da prática
pedagógica, fazendo com que o conteúdo se insira de modo peculiar na estrutura cognitiva. Para tanto,
os organizadores prévios, assinalados pelos autores aqui apresentados, são reestruturadores da teoria
da aprendizagem significativa.
Nesse ínterim cabe a fala de Novak (2006), quando assevera que o material a ser aprendido
deva ser conceitualmente claro e oferecido com linguagem inteligível e exemplos relacionáveis ao
conhecimento prévio do aluno. O processo é de inteligibilidade, clareza, elucidação para a significação,
para a aprendizagem, de fato, significativa.
Em síntese, podemos dizer que a aprendizagem significativa, nas bases aqui estudadas, se baseia
na premissa de que a organização e a integração das informações se processam a partir de uma
estrutura cognitiva preexistente permitindo uma ancoragem entre os conhecimentos prévios e os
novos, porque aprendemos a partir do que já sabemos. Associamos a partir do que já experimentamos
e vivenciamos, num princípio facilitador da aprendizagem que, segundo Moreira, pode sustentar que a
aprendizagem dita significativa, possui grau de clareza, estabilidade e diferenciação. As oficinas
buscaram o encadeamento dessas premissas.

METODOLOGIA
A pesquisa possui metodologia qualitativa que visa apontar as contribuições da realização de
oficinas educacionais para a aprendizagem significativa. Sendo assim, foram realizadas 12 oficinas em
duas escolas públicas, tendo como mediadores alunos de um mestrado em Ensino de Ciências, num
período de seis meses, com os seguintes temas: “A ludicidade auxiliando o processo ensino e
aprendizagem”, “O professor e a sua prática: o que é um bom professor?”, “Almanaque sonoro de
química: Mediações e rede”, “Educação ambiental e ensino de matemática: uma articulação possível no
ensino fundamental”, “O livro paradidático: linguagem e imagem na construção de um aprendizado
significativo”, “Protótipos versus idéias essenciais: discutindo citologia em ambiente 3D”, “Atividades
lúdicas como instrumento de inserção da educação ambiental no currículo escolar”, “Brincando com
RPG: O lúdico, jogos cooperativos e o RPG”, “Narrativas e práticas investigativas na construção do
pensamento científico”, “Ferramentas midiáticas como suporte à educação ambiental para a formação
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do técnico em guia de turismo”, “Pistas de ação para os professores desenvolverem uma educação
ambiental crítica”, “Oficinas de cores”.
Cada oficina foi realizada durante um período de, aproximadamente, três a quatro horas, com a
participação de 15 a 30 sujeitos, nos quais se produziu um registro audiovisual das mesmas. Este servirá
para multiplicar saber produzido e trabalhado dentro dos temas específicos.
Os sujeitos envolvidos no processo expressaram suas impressões logo após a realização das
oficinas. Algumas respostas estão postas abaixo, numa análise consubstanciada no aporte teórico da
aprendizagem significativa, propositado nesse artigo. Assim, a intenção é a de relatar uma experiência
que contribui para a efetivação do tema em epígrafe – a aprendizagem significativa.
A metodologia empregada não se arroga em construções de verdades, mas nos remete à
necessidade de atividades extra-aula e, mais ainda, para que seja tomada uma forte decisão que
represente uma ação unificadora entre os vários sujeitos do ensino (professor, alunos e gestores).
Baseados numa metodologia participativa que pressupõe um processo de intervenção
democratizado e discutido em suas bases, as oficinas corresponderam, nas respostas obtidas pelos
professores, aos objetivos iniciais de sua construção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os fragmentos das respostas obtidas nas primeiras impressões estão registrados e, brevemente,
analisados nesse artigo. Temos nas respostas de alguns professores que participaram das oficinas, a
expressão pivotante da pesquisa.
Na primeira pergunta Você participou de qual oficina realizada? Observamos que a oficina
mais comentada foi a de cores, o que não nos surpreendeu. Associamos que tal fato liga-se a deficiência
de professores com formação específica no ensino da física. Esse ensino, então, é realizado por
professores da área do Ensino de Ciências que muitas vezes possui formação no campo da biologia.
Outro ponto foi que a mesma criou mais associações entre os saberes, numa maior exploração
entre teoria e prática para maior significação do saber.
Uma questão relevante que podemos associar às respostas foi a empolgação de tornar o
conhecimento, aparentemente, abstrato num ato significativo. O que foi representado nas cores e nas
ondas das oficinas.
As respostas se traduziram na compreensão de que cada uma revela um contexto concreto que
se liga as demandas e aos fenômenos apresentados pela escola. Em ambas escolas ocorreu o que
analisávamos: a aprendizagem significativa. O conhecimento prévio foi trazido e as interações entre
esse conhecimento e o novo foram realizadas numa provocação de cores e ondas.
Na segunda pergunta O que você achou das oficinas? Destaque os pontos positivos e/ou
negativos da mesma. Selecionamos as seguintes respostas:
Muito boas.
Informações desconhecidas por nós, esclarecimentos únicos e integração ao
conteúdo.
Todos os pontos são positivos.
Instrutivas e divertidas.
Desconhecia esses assuntos.
Agora sei como manter um timbre de voz, trabalhar com o lúdico, o que é ser
bom professor....
Excelente, toda informação é sempre muito bem-vinda.
Inferimos, a partir das falas acima, que os sujeitos possuem boa abertura para o aprendizado,
sobretudo quando esses se aliam às necessidades do mundo escolar, mobilizando o desejo de conhecer.
O conhecimento, dessa forma, se mostrou longe de ser neutro, é complemento e processo de perceber
e avaliar nossas percepções e significações do saber que se produziu.
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Na terceira pergunta As oficinas contribuíram para ajudar na discussão do Ensino de Ciências
com seus alunos? Em caso afirmativo, de que forma? Resumimos as respostas, trazendo as mais
significativas para essa avaliação:
Sim. Fazendo com que os alunos pensem em suas atitudes e haja uma crítica
positiva quanto aos seus comportamentos.
Os alunos ficaram mais atentos quando se fala de meio ambiente.
Sim. Saúde da voz.
Acredito na questão da satisfação, do prazer de quem leciona e sendo assim,
avalio que a mesma contribui para a saúde emocional.
Contribuiu muito porque não sabíamos de vários assuntos.
Achei que sabia de muita coisa antes, agora vejo que não sabia como sei agora.
Podemos analisar, a partir das respostas das escolas, que as oficinas contribuíram de forma
significativa para a aprendizagem por parte dos alunos. Todavia, ainda demanda de alguns cuidados
específicos que é de aproximação dos assuntos e maior integração entre os mesmos. A idéia de uma
aprendizagem significativa nos deve tomar para que as oficinas contribuam, de fato, para a efetivação
de um conteúdo que se concretize de maneira expressiva, buscando na aprendizagem os significados
prévios na aquisição de novos conhecimentos provocados pelas oficinas.
Na quarta pergunta: Como tem sido a recepção dos alunos para os trabalhos realizados nas
oficinas? As respostas foram:
A priori encabulados, depois participam normalmente.
Boa, eles trouxeram muitos exemplos e elaboraram muito.
Muito proveitoso e receptivo.
Dinâmica.
Empolgante e estimulante.
Eles ficam ansiosos para participar.
Satisfatório e de grande aprendizagem
Eles gostaram muito e foram bem participativos
Muito boa
Através das respostas dadas, verificamos que houve uma aceitação dos temas abordados e que
isto influi diretamente numa acepção mais ampla quanto à metodologia empregada, e que, apesar da
falta de importância dada à cultura e à ciência, neste caso, nas oficinas, a recepção foi de grande
relevância para o estabelecimento de novos conhecimentos, ressignicação dos saberes, interações e
auxílio no processo de cognições. É válido o processo como instrumento de uma aprendizagem que vise
uma relação de, para e entre sujeitos que elaboram, reconstroem e organizam de forma significativa o
saber aprendido.
Na quinta pergunta: As oficinas têm ajudado em relação a novos conhecimentos e
aprendizados sobre a temática?
Sim.
Com certeza, abrindo um leque de como trabalhar o tema na sala de aula.
Sim. Principalmente no amadurecimento da visão profissional que um
professor deve ter.
Claro, acho que é a primeira vez que ocorre isso na escola.
Lógico que sim. Tanto alunos, como professores têm comentado os assuntos
depois que as oficinas acontecem.
Neste contexto, vimos a importância que uma atividade extra-classe tem na vida de um
educando. A práxis de uma educação continuada faz-se necessária, quando demanda de um querer
aprender e de uma abordagem de fácil aceitação e entendimento por parte dos sujeitos da educação.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 569

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
As oficinas se ancoraram no conhecimento já pré-existente, para que assim os sujeitos já
valorizados no seu saber estabelecessem na estrutura cognitiva referências na realidade próxima,
valorizando o saber instituído por cada um na cotidianidade de suas vidas. Esse sucesso pode, também,
ser atribuído à linguagem de fácil compreensão e ao uso de recurso que aproximou os sujeitos nas suas
interlocuções.
Na sexta pergunta: Algum professor que não participou da oficina tem demonstrado interesse
em trabalhar com os alunos os assuntos que foram discutidos? Como você percebeu tal fato?
É de meu desconhecimento.
Já estamos planejando para 2012 abordarmos alguns temas das oficinas
Sobre os outros professores ainda não sei, só sei que eu vou levar uma porção
de coisa aprendida para a sala de aula.
Alguns professores não puderam participar, mas se interessaram em saber
como foi, o que foi e do que se falou.
Sim. Isso foi percebido pelas discussões e comentários após as oficinas.
Embora não tenha participado, muitos dos temas trabalhados nas oficinas
fazem parte da disciplina geografia que leciono.
Sim. Porém falta tempo.
Apesar da não participação maciça de alguns professores, houve um interesse em trabalhar os
itens das oficinas, como ponto fulcral para a aprendizagem dos sujeitos de ambas as escolas.
Esse fato refletiu-se na fala de que aprender é fruto de busca, de vivência, imaginação e
criatividade que deságua no exercício de uma aprendizagem significativa, amalgamadora da cultura
elementar do saber. Em Ausubel, a necessidade de “despertarmos a sede” faz com que o conhecimento
se processe e seja ocorrido em suas várias dimensões.
Na sétima pergunta: Faça a sua crítica ao Ciclo de Oficinas ocorrido na escola, apontando as
lacunas deixadas e como poderíamos fazer para superá-las. Obtivemos as seguintes respostas:
Que as oficinas fossem realizadas no início do ano letivo para se ter mais
tempo para que o professor realize trabalhos sobre esses assuntos.
Nada a criticar, só agradecer terem escolhido a nossa escola.
Interessante que torna diferente a prática dentro da escola. É boa e válida.
Até o momento todas as oficinas foram bem aceitas por todo o público que as
assistiu e tem contribuído no conteúdo multidisciplinar.
A divulgação poderia ter sido maior para que os professores pudessem
conscientizar seus alunos da importância das oficinas em suas formações.
Não há nenhuma crítica a ser feita. Apenas parabenizo pelas atividades e
agradeço com a colaboração na formação de meus alunos.
Podemos analisar, através das respostas dos professores, que as oficinas realizadas são
profícuas para a formação do cidadão. Porém, é preciso lembrar que as mesmas foram divulgadas com a
devida antecedência com acompanhamento dos representantes de cada uma das escolas envolvidas
neste projeto. Mas, ainda assim, houve uma necessidade de maior divulgação.
Observamos, também, que o conhecimento é construído superando erros, superando lacunas e
limites. É luta que amalgama o desejo e a vontade de desvendar os fenômenos ocorridos no mundo. E é
erro no caminho do acerto. Observamos que se erra, expõe-se para poder acertar.
A recursividade, ou seja, a capacidade de auto-correção decorrente do erro, segundo Moreira,
leva ao alcance de uma funcionalidade que nos atenda. E assim nos torne mais conhecedores.
Finalizando com Freire, que nos faça impregnar da realidade, consubstanciando-a na significação de
saber e aprendizado necessário.
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CONCLUSÃO
Avaliamos que a realização de oficinas se constitui em uma das formas de integrar esforços para
que o conhecimento aprendido na escola tenha eco e se reporte na consolidação autônoma e contrahegemônica que um processo questionador e crítico possa ter. Trazendo a leitura de vários autores que
caminham nesse sentido, compreendemos que
aprendizagem significativa traduz no novo
conhecimento, o que está estabelecido no conhecimento primeiro e anterior, obtida em todo o aporte
da vida dos sujeitos cognoscentes. É a partir dessa interação entre o que foi estabelecido e o que se
estabelece no campo do saber que os significados cognitivos tomam sentido, fazendo com que estes
sujeitos se impregnem do sentido das coisas.
Os temas e conceitos, propriamente dito, associados ao objeto e a aprendizagem proposicional,
como aquela que se refere aos significados expressos por grupos de palavras combinadas em
proposições ou sentenças foi apropriado durante a execução das oficinas. E assim, os sujeitos
aprenderam com base no conhecimento prévio, nos diferentes materiais e abordagem educativa.
O objetivo da pesquisa foi atingido na contribuição para as práticas pedagógicas. Tal prática fez
com que os alunos vivenciassem os temas propostos. As oficinas instigaram o imaginário e as
reminiscências dos saberes produzidos pelos alunos. Fez com que a descoberta acontecesse e o
encantamento por determinados temas, trouxessem para o debate o que, aparentemente, estava para
além dos limites da sala de aula.
Por fim, a realização das oficinas educacionais ampliou o conceito entre cultura e educação, e
mostrou que a partir dos esforços dos envolvidos, o aprimoramento e o desenvolvimento intelectual,
cultural e social dos sujeitos foram se dando de forma processual e contínua, num movimento que não
terminou e nem terminará no transcurso de um projeto.
O objetivo da pesquisa foi atingido ao contribuir para as práticas pedagógicas, fazendo com que
os alunos vivenciassem os temas propostos, instigando o imaginário e as reminiscências dos saberes por
eles produzidos. As oficinas fizeram com que a descoberta de determinados temas trouxessem para o
debate o que, aparentemente, estava para além dos limites da sala de aula.
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RESUMO
O trabalho relata o projeto desenvolvido por bolsistas de iniciação à docência e implantado em uma
escola de Ensino Médio que tinha como objetivo o ensino de Mecânica, principalmente Cinemática, sem
o uso abusivo das equações. Para tanto se construiu três atividades potencialmente significativas com o
auxílio de osciloscópio usado em experimentos que prestavam o papel de organizador prévio. As
atividades iniciais eram seguidas de experimento com materiais de baixo custo, aulas expositivas, que
procuravam respeitar a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, e tinham como ideias
âncoras as práticas com osciloscópio. A avaliação do projeto foi feita por meio de um grupo focal e pela
repercussão do projeto junto a outros professores e outras escolas. Os resultados indicam que o projeto
atingiu parte de seus objetivos.
Palavras-chave: mecânica, osciloscópio, atividades potencialmente significativas.

ABSTRACT
The paper describes a project developed by scholars from initiation to teaching and deployed in a
secondary school which had as its goal the teaching of mechanics, especially Kinematics, without the
excessive use of equations. For that we built three potentially significant activities with the aid of an
oscilloscope using low cost materials, lectures, seeking to respect the progressive differentiation and
integrative reconciliation. Practical activities with an oscilloscope were the anchor ideas. The project
assessment was made through a focus group and considering the repercussions of the project among
other teachers and other schools. Results indicate that part of the project achieved its objectives.
Keywords: mechanics, oscilloscope, activities that are potentially significant.
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INTRODUÇÃO
O primeiro ano do Ensino Médio é na maioria das vezes o primeiro contato formal com o estudo
de Física, pelo menos com esta nomenclatura. O tema abordado normalmente inicia com Mecânica,
mais especificamente Cinemática.
Existe um algebrismo neste primeiro contato formal, sem que sejam discutidos os conceitos e a
contextualização histórica, o que tende a levar a uma aprendizagem mecânica (MACÊDO, 2010). Isto
constitui um vazio de significados e com interpretações equivocadas dos fenômenos (DARROZ e PÉREZ,
2011).
Normalmente o ensino de Física no Ensino Médio se transforma em uma disciplina de
matemática aplicada (Dias, 2001). Em Cinemática, por exemplo, a disciplina de Física na maioria das
vezes se resume ao uso de equações e estudo de gráficos, apresentados aos alunos muitas vezes sem
significado, induzindo à memorização e à repetição (LARANJEIRAS, 1994, apud MACÊDO, 2010, p.1).
Um grande avanço para o ensino de Mecânica, principalmente Cinemática, seria uma
abordagem que incluísse experimentos didáticos, história da ciência, equações e gráficos
contextualizados dentro de uma proposta fundamentada na TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.
Não existem fórmulas prontas que apontam para isto. O presente artigo relata um projeto que buscou
desenvolver atividades potencialmente significativas no estudo de Mecânica, principalmente
Cinemática, para alunos do primeiro ano do Ensino Médio, usando o osciloscópio como instrumento
didático (MOREIRA, 1999).
Todas as etapas do projeto foram elaboradas e implantadas pelos bolsistas de iniciação à
docência ligados ao curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Física do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, campus Araranguá. A instituição
parceira do projeto é a Escola de Educação Básica Maria Garcia Pessi em Araranguá, mantida pelo
estado de Santa Catarina. O projeto é aplicado desde o ano de 2011.
A escolha do osciloscópio como instrumento didático se deu em virtude da disponibilidade do
aparelho no câmpus do IF-SC citado. Este relato visa contribuir para as práticas e a formação daqueles
professores que têm disponíveis estes aparelhos e que em muitos casos podem não vislumbrar como
utilizá-los.

MARCO TEÓRICO
De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se
relaciona de alguma maneira (não literal e não arbitrária) com as informações pré-existentes na
estrutura cognitiva de quem aprende. Ocorre uma interação entre a nova informação e a estrutura
cognitiva do sujeito. A informação já existente na estrutura cognitiva do sujeito serve de ancoradouro
para a nova informação, e a aprendizagem significativa vai ocorrer quando a nova informação se ancorar
na pré-existente. A aprendizagem significativa se caracteriza por uma interação entre a nova informação
e a já existente (MOREIRA, 1999).
Ausubel explicita as condições necessárias para que haja aprendizagem significativa. A
primeira é que o material a ser aprendido tem que estar relacionado com o que já existe na estrutura
cognitiva do sujeito. Se isto ocorrer, ele chama este material de potencialmente significativo, o qual
deve ser suficientemente não arbitrário e não aleatório. Além disto, o sujeito deve possuir os conceitos
necessários para que os novos conceitos do material sejam ancorados. A segunda condição para que a
aprendizagem significativa ocorra, de acordo com Ausubel, é que o sujeito manifeste uma predisposição
em aprender. Com esta condição podemos perceber que se os estudantes tiverem a intenção de
memorizar o que lhes é ensinado, nenhum material potencialmente significativo vai fazer com que a
aprendizagem significativa ocorra, porém o contrário também é verdadeiro, mesmo se o sujeito tiver a
intenção de aprender significativamente o que lhe é ensinado, isto não será possível se o material não
for potencialmente significativo. Nas palavras de Moreira (1999, p.23) “independentemente de quão
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potencialmente significativa seja um material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for,
simplesmente, memorizá-lo arbitrariamente e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como
seu produto serão mecânicos (ou automáticos)”.
Para manipular a estrutura cognitiva do sujeito e facilitar a existência de condições para que
ocorra a aprendizagem significativa, Ausubel sugere a estratégia chamada por ele de organizador prévio.
Esta estratégia pode ser constituída por materiais introdutórios apresentados antes do material
instrucional em si, em um nível alto de generalização e abstração que serve de ponte entre o
conhecimento prévio do sujeito e o campo conceitual que se pretende que ele aprenda
significativamente. Organizadores prévios podem ser vistos como pontes cognitivas. Eles podem
fornecer ideias âncoras relevantes no campo conceitual a ser introduzido. Ele pode servir de ponto de
ancoragem inicial quando o sujeito não possui os conceitos necessários para que a aprendizagem
significativa ocorra. Sua principal função é mostrar ao sujeito a relação entre o conhecimento que ele já
tem e os novos que lhe serão apresentados em seguida.

OBJETIVOS
Os objetivos que o projeto pretende atingir podem ser divididos em gerais e específicos. O geral
é que a aprendizagem significativa em Mecânica, principalmente em Cinemática, ocorra.
Os objetivos específicos são: (i) elaborar experimentos didáticos com osciloscópio para discutir
conceitos de Mecânica para que sejam explorados como organizador prévio; (ii) criar atividades
potencialmente significativas com os experimentos com osciloscópios como ideias âncoras; (iii)
implantar o projeto na Educação Básica e (iv) avaliar o projeto para levantar o quanto os alunos
evoluíram no campo conceitual da Mecânica.

METODOLOGIA
O projeto foi coordenado por uma parceria entre professores do IF-SC e da Escola de Educação
Básica Maria Garcia Pessi, onde o projeto foi implantado em sete turmas de primeiro ano do Ensino
Médio, envolvendo cerca de 250 alunos da Educação Básica. O desenvolvimento das atividades foi feita
com o auxílio de cinco bolsistas de iniciação à docência e transcorreram em dez horas-aulas da disciplina
de FÍSICA que dispões de duas horas-aulas semanais, totalizando uma ação que durou mais de dez
semanas.
Antes de iniciar qualquer apresentação de conteúdo, a sugestão deste projeto é que os alunos
do Ensino Básico façam atividades experimentais que utilizem o osciloscópio como instrumento
didático. Estas atividades são o organizador prévio do ensino de Mecânica, principalmente Cinemática.
Estes organizadores prévios eram seguidos de atividades potencialmente significativas que tinham os
experimentos como ideia âncora. Estas atividades foram constituídas de aulas com práticas
experimentais construídas de materiais de baixo custo, aulas de software, de slides e material para aulas
de informática.
Antes da realização das atividades, houve uma ambientação dos alunos com o osciloscópio com
uma aula expositiva e prática sobre o funcionamento e manuseio do aparelho, além de como construir
gráficos com os dados obtidos e fazer média com os valores observados.
Os aparelhos usados no projeto foram principalmente o osciloscópio, mas também o gerador
de função. O osciloscópio é basicamente um medidor de diferença de potencial (ddp). Apresenta sua
medida em uma tela na forma de plano cartesiano com coordenadas de ddp na vertical e tempo na
horizontal, permitindo assim acompanhar a evolução da ddp ao longo do tempo (PEREIRA e SILVA,
2006).
O modelo padrão de osciloscópio conta com os controles de volts/div, tempo/div e os controles
de posicionamento, que são, respectivamente, o atenuador vertical que gradua cada divisão na tela na
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direção vertical com valores específicos de ddp, a base de tempo que gradua cada divisão na tela na
direção horizontal com valores específicos de tempo e o controle de posicionamento na vertical e
horizontal. Existe ainda as entradas vertical e horizontal ou Sinc. Este conector é usado para a ligação de
ponta de prova ao estágio vertical e horizontal ou de sincronismo. Alguns tipos de ddp podem ser
obtidos por um instrumento chamado de gerador de funções. Este aparelho gera sinais, normalmente
senoidais, mas que podem ser triangulares ou quadrados com possibilidade de ajustes de frequência e
amplitude. Os controles de um modelo padrão são a escala de frequência, multiplicador, função e
amplitude, que são, respectivamente, o ajuste da frequência e do seu multiplicador o qual é o fator
multiplicativo da escala de frequência, seleção do tipo de onda a ser gerada (senoidal, triangular ou
quadrada) e o ajuste da amplitude de saída (CAPUANO e MARINO, 2007). Para medir ddp injeta-se o
sinal na entrada vertical e ajusta-se a chave AC/DC/O. O valor da medida será o resultado da
multiplicação do número de divisões deslocadas pela posição do atenuador vertical. Para medir
freqüência, utilizamos o método de varredura calibrada, multiplicando o valor da base do tempo
(tempo/div.) pelo número de divisões ocupadas pelo período (horizontal).
Após a atividade de ambientação dos alunos do Ensino Médio com o osciloscópio, os bolsistas
realizaram as outras planejadas. Os temas eram a medida da velocidade do som, da aceleração da
gravidade e transmissão via satélite.

Experimento 1 – MEDIDA DA VELOCIDADE DO SOM
O objetivo foi medir a velocidade do som e promover a discussão dos conceitos de cinemática
envolvidos no experimento. A montagem é adaptada do trabalho de Grala e Oliveira (2005). Tendo em
vista que este trabalho utilizava um microcomputador e o nosso projeto um osciloscópio, foram
necessários alguns ajuste na montagem. O circuito, no entanto, é o mesmo e está reproduzido na Figura
1.

Figura 1 – Esquema do circuito utlizado (Grala e Oliveira, 2005)
O circuito eletrônico é alimentado pela fonte de tensão ajustável em 12 volts. A corrente
elétrica passa por dois resistores de 1 kΩ ligados aos microfones, e dois capacitores de 1µF que são
ligados em paralelo com os microfones. O osciloscópio deve ser pinçado na saída dos capacitores no
canal L e canal R, como mostra a Figura 1, para fazer as medidas de tempo. Para determinar a
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velocidade do som no ar, bastava o aluno medir a distância entre os dois microfones, calibrar a
amplitude da onda sonora no visor do osciloscópio e produzir algum som próximo aos microfones, de
modo que o aparelho captasse a variação de tempo que o som leva para percorrer o espaço entre um
microfone e outro. A Figura 2 mostra a execução do experimento 1 pelos alunos da Ensino Médio
orientados por uma bolsista.

Figura 2 – Experimento 1
Os experimentos de baixo custo abordavam os mesmo conceitos do organizador prévio. O
material utilizado eram réguas plásticas, fitas, carrinhos de brinquedo, madeiras e pregos. As aulas de
informática abordavam a construção conceitual de gráficos e utilizavam principalmente o software
Modellus.
As aulas em software de slides foram construídas procurando respeitar o princípio da
diferenciação progressiva. O primeiro conceito discutido foi a própria velocidade, seguida por distância
percorrida e deslocamento. O assunto final da aula expositiva foi a diferença entre velocidade e rapidez.
Após toda esta discussão, as equações horárias do espaço e da velocidade eram abordadas de maneira a
serem construídas com os conceitos anteriores.

Experimento 2 – MEDIDA DA ACELARAÇÃO DA GRAVIDADE
O arranjo experimental está representado na Figura 3.
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Figura 3 – Experimento 2
O experimento é composto por dois sensores fotoelétricos de movimento, que foram dispostos
um acima do outro 4 cm distantes, presos a um suporte metálico, alimentados por uma fonte de tensão
ajustável, em 24 V e ligado ao osciloscópio. O aluno abandona algum objeto de certa altura h, que deve
passar em queda livre entre os sensores, que envia a informação para o osciloscópio. O objetivo dos
sensores estarem próximos 4 cm um do outro é admitir velocidade instantânea no instante em que o
objeto passa entre os sensores, adotando-a como velocidade final do objeto. Tendo Δh (altura), medida
com uma régua ou trena, Vi (admitida como nula) e Vf (velocidade inicial e final, respectivamente),
usando as equações horárias os alunos estimavam o valor da aceleração.
Os experimentos com materiais de baixo custo utilizavam materiais como pilhas, sucata,
carrinhos de brinquedo, barbante, canetas, réguas plásticas e fita de papel. As aulas expositivas
procuravam respeitar a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. Os conceitos foram
apresentados começando com os mais gerais para o mais específico, velocidade e aceleração e os seus
tipos. Usando as equações horárias e história da ciência a construção da conhecida equação de Torricelli
é feita e, por fim, a questão da aceleração da gravidade é deixada em aberto.

Experimento 3 – TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE
O objetivo deste experimento é mostrar qual a função de um satélite em órbita, sendo possível
também sugerir o tema da aula como: “ver o som e ouvir a luz”. O experimento é composto por duas
partes: parte 1, o emissor, parte 2, o receptor. Para a parte 1, utiliza-se uma fonte sonora com saída de
linha plugue p2 (computador ou aparelho de mp3), um circuito eletrônico dotado de: placa de
soldagem, suporte para pilhas, pilhas, um laser, fios finos de cobre e plugue p2 ligado em paralelo com
as pilhas e o laser. Para a parte 2 utiliza-se um diodo receptor, computador, e osciloscópio.
A parte 1 é montada soldando o suporte de pilhas na placa de soldagem, com fios finos de cobre
o plugue p2, o suporte de pilhas e o laser em paralelo. A parte 2, o receptor, é montada soldando o
diodo receptor em um fio em um plugue p2. Deve-se introduzir o plugue p2 do diodo receptor na
entrada de microfones do computador. Para traduzir o sinal proveniente da luz do laser, pode-se utilizar
qualquer gravador de áudio, desde que ao gravar reproduza o áudio simultaneamente. No nosso caso
utilizamos o Audacity®. A Figura 4 mostra o emissor, receptor e a experiência sendo realizada em sala de
aula.
Para a execução, deve-se ligar o laser e a música (através do plugue p2). Usando um espelho
para representar o satélite, faz-se refletir a luz do laser. O diodo receptor deve ser colocado à frente da
luz do laser. É necessário utilizar um amplificador de som (caixas de som) na saída. Para efetuar a leitura
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com o osciloscópio, dever-se-á descascar os fios provenientes da saída de fone de ouvidos e introduzir
as pinças do osciloscópio.

Figura 4 – na parte superior o emissor, na inferior o receptor e o experimento sendo realizado

A aula expositiva é construída usando a música de Raul Seixas “Como vovó já dizia”, também
como organizador prévio. A música era executada e os alunos indagados sobre que trecho continha um
erro grave de Física. Logo toda a discussão de movimentos sob a ação da gravidade era feita tendo como
ideia âncora a velocidade de escape da Terra. Após isto a independência da massa dos corpos no seu
movimento sob a ação da gravidade foi discutido abordando a resistência do ar como fator decisivo para
a concepção equivocada de que corpos mais pesados caem com rapidez maior. Depois com o auxílio de
história da ciência, principalmente nas figuras de Galileu e Newton, foram discutidos os diversos
movimentos sob a ação da gravidade, lançamento de satélites e como ocorre a transmissão com eles e
finalmente velocidade terminal e sua relação com os buracos negros.
Para que os bolsistas avaliassem o desenvolvimento do projeto a opção foi que isso ocorresse de
maneira coletiva com os alunos da Educação Básica em detrimento de entrevistas ou questionários
individuais. A técnica usada para que isso fosse possível foi o grupo focal realizado em diversas seções.
Elas foram realizadas com as turmas de primeiro ano participantes, gravadas em áudio e posteriormente
transcritas. A análise foi feita, a partir das transcrições, pelos cincos bolsistas de iniciação à docência e
pelos dois coordenadores procurando identificar uma variação na pré-disposição em aprender, como os
experimentos podem estimular os alunos a querer aprender e a maneira que eles enxergam que estas
práticas facilitam sua aprendizagem tentando identificar se o material foi potencialmente significativo
ou não.
De acordo com Gomes e Barbosa (1999), grupo focal é um grupo de discussão informal e de
tamanho reduzido para obter informações de caráter qualitativo e em profundidade. Esta técnica
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fornece uma riqueza de informações qualitativas sobre o desempenho das atividades desenvolvidas. O
objetivo principal dela é revelar a posição dos participantes do grupo sobre os tópicos de discussão. A
recomendação dos autores é que o grupo deva ser de sete até doze pessoas, todas com alguma
característica em comum. O moderador do grupo levanta assuntos previamente elencados e
organizados em um roteiro construído por ele. O moderador incentiva a participação de todos, evitando
que um ou outro tenha o domínio sobre as posições dos demais. O moderador não deve fazer
julgamentos e sim encorajar os participantes fazendo as perguntas. Conforme Gatti (2005) quando os
grupos focais são gravados em áudio ou vídeo as transcrições são necessárias para subsidiar as análises.
As perguntas feitas pelo moderador nos grupos focais realizados foram: (i) O uso de novos
aparelhos, “como o osciloscópio”, faz com que a aula de Física se torne mais atrativa?; (ii) No início das
práticas, antes de mexer no osciloscópio, vocês achavam que seria muito complicado trabalhar com o
aparelho?; (iii) Ao trabalhar com o osciloscópio nas práticas, foi encontrada alguma dificuldade, mesmo
com o auxílio do professor e bolsistas?; (iv) O conteúdo trabalhado, com o auxílio das práticas, foi de
mais fácil compreensão?; (v) Antes das práticas, vocês achavam tais medidas, simulações e conteúdos
fáceis de serem medidos ou compreendidos?; (vi) O que mais traz satisfação em uma prática?; (vii)
Somente com uma boa explicação permite entender totalmente o conteúdo?; (viii) Quais das três
práticas trabalhadas lhes ressaltaram mais e o que nela mais chamou a atenção?; (ix) Sabendo que as
práticas só foram possíveis com o auxílio dos bolsistas, como vocês avaliam este projeto desenvolvido
nos 1° anos? e (x) Faça algum comentário a respeito do auxílio de bolsistas nas aulas de Física.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A análise da transcrição foi feita procurando identificar nas respostas dos alunos, se as duas
condições para que a aprendizagem significativa ocorra foram proporcionadas nas atividades realizadas,
a saber: se houve um aumento na pré-disposição em aprender e se o material foi potencialmente
significativo para eles. Acreditamos que se as duas condições possam ser identificadas, isto indica que os
alunos tiveram aprendizagem significativa dos conceitos de Mecânica nas aulas do projeto.
No começo os alunos se sentiram com medo de utilizar o osciloscópio, pois achavam que seria
muito complicado interagir com o aparelho. Comentaram que com a utilização do osciloscópio ficou
mais fácil entender o conteúdo explicado em sala de aula, ou seja, para eles é mais fácil entender os
conceitos nas aulas teóricas por meio das práticas. Isto pode ser identificado em algumas falas dos
alunos, tais como: “foi mais fácil de entender e as aulas se tornaram mais divertidas” e “achei as práticas
boas porque aprendemos na prática como as coisas funcionam”. Para os alunos alguns conceitos
explicados em sala de aula como a aceleração da gravidade ficaram mais fáceis de serem
compreendidos depois das práticas com o osciloscópio. Para os alunos a interação com o osciloscópio
foi importante, pois deram uma nova visão sobre a matéria possibilitando sair das aulas tradicionais,
pois para eles apenas a aula tradicional não possibilita entender totalmente o conteúdo aplicado em
sala. Nas palavras de uma aluna, “saímos da rotina da aula, e aprender assim foi uma diversão também”.
As práticas que mais gostaram foram em primeiro lugar a velocidade do som e em segundo a aceleração
da gravidade e também a da frequência da voz. Estes dados indicam que o material foi potencialmente
significativo, sendo qualificado como ‘fácil’, além da tendência de um aumento na pré-disposição em
aprender, sendo as atividades qualificadas até como ‘divertidas’.
Em relação ao projeto desenvolvido, eles avaliaram positivamente e classificaram como ‘ótimo’,
pois novos aparelhos foram usados em sala de aula. Também para os alunos os bolsistas foram muito
importantes, pois ajudaram a entender melhor as práticas, como mostram algumas falas dos alunos, tais
como: “dá uma visão diferente, os bolsistas são mais experientes com as práticas” e “achei interessante
porque vocês [os bolsistas] estavam bem perto de gente, as aulas eram boas, tinha bastante coisas
novas, achei um bom trabalho de vocês e do professor também”.
Outra avaliação positiva do projeto foi sua repercussão nas outras turmas da escola e também
em outras instituições de ensino da região. Outros professores que inicialmente não participariam do
projeto solicitaram aos coordenadores que as experiências com osciloscópio fossem usada em suas
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aulas seguidas das atividades potencialmente significativas. Também professores de outras escolas
fizeram tal solicitação, como na Escola Estadual Otávio Manual Anastácio no bairro Jardim Cibele em
Araranguá e também no município vizinho de Balneário Arroio do Silva, na Escola de Educação Básica
Apolônio Ireno Cardoso. Todas estas solicitações foram atendidas pelo grupo e foram avaliadas
positivamente pelos professores solicitantes com o pedido para que fossem repetidas assim que
possível.
Esta repercussão e solicitação indicam que o projeto teve um impacto além do esperado. No
início, a expectativa era que somente os alunos atingidos pelo projeto ficassem satisfeitos com a sua
realização. No entanto, outros professores e outras escolas tiveram interesse em reproduzir o
organizador prévio e as atividades potencialmente significativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo final do projeto era criar as condições para que a aprendizagem significativa em
Mecânica ocorresse para alunos de primeiro ano de Ensino Médio. Uma delas foi atingida, a prédisposição em aprender. Tanto no grupo focal como na repercussão do projeto, os alunos se mostraram
empolgados em aprender Física nas aulas formais.
Na avaliação dos coordenadores este avanço é relevante, pois permite que as atividades
potencialmente significativas tenham importância. Estas atividades, de acordo com o grupo focal,
também atingiram seu objetivo, uma vez que os alunos declaram que entenderam os conceitos de
Mecânica, o que pode ser confirmado pelo professor da turma no melhor rendimento nas avaliações
escritos em relação a turmas que não puderam participar do projeto.
Devido a todos estes fatores colocados, os coordenadores acreditam que o projeto foi um
grande avanço para o ensino e aprendizagem de conceitos de Mecânica, principalmente de Cinemática.
Por isto, todo o material produzido está sendo disponibilizado na internet no endereço
https://sites.google.com/site/pibidmpg/ para que outros professores possam desenvolver estas
atividades se considerarem possível, relevante e proveitosa sua aplicação em seu ambiente escolar.
Outro canal de comunicação é o blog mantido pelos bolsistas que traz informações referentes a projeto,
ele pode ser acessado no endereço http://mariagarciapessifisica.blogspot.com/.
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RESUMO
Parte dos estudos sobre incorporação do conhecimento funda-se em concepções tradicionais do
processo ensino-aprendizagem. Constituem-se de associacionismos que privilegiam práticas repetitivas.
Neste trabalho, objetivou-se identificar e classificar estratégias de aprendizagem significativa e hábitos
de estudo de discentes dos Cursos de Especialização em Oncologia da Coordenação de Educação (CEDC)
do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Empreendeu-se pesquisa descritivo-quantitativa do tipo censo,
realizada com 65 discentes (96% dos matriculados), vinculados aos nove cursos em Oncologia. Para
tratar questões relativas às estratégias de aprendizagem elegeu-se a crítica construtivista de Pozo; e
para as questões referentes à aprendizagem significativa, as formulações teóricas de Ausubel. Adotouse como instrumento de pesquisa um questionário com 21questões. Classificaram-se os dados em 13
categorias relativas aos hábitos de estudo. Após identificação de 14 diagramas e suas respectivas 62
trilhas de aprendizagem com até 7 etapas cada uma, pôde-se optar por uma taxionomia simplificada dos
estilos de aprendizagem significativa, categorizada em: metódico, inseguro e incisivo. Conclui-se que,
cônscios da relação entre o sucesso das estratégias e a metacognição, instaurando uma práxis sobre
seus próprios processos, os discentes desenvolvem um metaconhecimento, um saber sobre aquilo que
já sabem, apropriando-se de sua cognição com vistas a uma aprendizagem significativamente eficaz.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Hábitos de estudo. Estratégias de aprendizagem. Estilos de
aprendizagem. Metacognição.

ABSTRACT
Some studies about knowledge incorporating are based on traditional conceptions of learning and
teaching process characterized by associations and repetitions. This study presented and classified study
habits and significant learnig strategies developed by sixty-five graduate students of the post-graduation
courses, at National Cancer Institute (RJ). The research was descriptive and quantitative, called census.
We elected Pozo to approach questions concerning learning strategies and Ausubel to approach
questions concerning significative learning. The research instrument was a questionnaire, which was
consisted of 21 questions. The study habits were classified in 13 categories. We also identified 14
diagrams and its respective 62 learning traces with, at most, 7 steps each. This way, we could choose a
simplified taxonomy of significative learning styles, such as: methodic (43 students: 66%), insecure (14
students: 22%) and incisive (8 students: 12%). We were able to conclude that, once conscious about the
relation between strategies and metacognition, the students are able to develop a knowledge about
their own knowledge and therefore able to conduct a real and effective learning.
Key-words: Significative strategies. Learning habits. Learning strategies. Learnig styles. Metacognition.
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INTRODUÇÃO
As formas como as pessoas incorporam novas informações e novos conhecimentos têm sido
objeto de inúmeros estudos. Os elementos constitutivos da informação precisam ser organizados e
relacionados em uma estrutura significativa para quem aprende. Trata-se de uma aprendizagem
distinta, baseada na compreensão do significado do material informativo que se pretende constituinte
dos conceitos. Funda-se numa pedagogia para a qual o conhecimento se dá por uma interação entre o
indivíduo e a sociedade, por uma progressiva tomada de consciência da própria ação deste indivíduo. A
tomada de consciência implica em apropriação dos mecanismos da própria ação. O sujeito avança no
sentido de apreender e transformar o mundo ao passo que apreende a si mesmo em sua ação como
sujeito mediado pelo mundo (BECKER, 2001).
Considerando a adoção de meios e estratégias que viabilizem a aprendizagem significativa, este
estudo buscou compreender como os estudantes comportam-se quando precisam aprender algo.
Procuramos identificar, descrever e analisar as formas como os discentes aprendem e quais os hábitos
de estudo, os estilos e as estratégias de aprendizagem são mais frequentemente por eles utilizadas,
além de estabelecer uma relação entre o sucesso da aplicação de estratégias e o conhecimento
metacognitivo, ou seja, a reflexão sobre os próprios processos de aprendizagem e seus significados. Dito
de outra forma, investigamos se o metaconhecimento - um saber sobre o que se sabe – promove o
desenvolvimento da consciência sobre o próprio funcionamento cognitivo, como forma de aprender
acerca dos significados de uma aprendizagem significativa e, a partir daí, mobilizar ainda mais e melhor
os seus recursos cognitivos.

MARCO TEÓRICO
Para iluminar as questões relativas às estratégias de aprendizagem, elegeu-se como referencial
a crítica construtivista de Juan Ignácio Pozo (1990; 1998; 2002) e, para tratar das questões referentes à
aprendizagem significativa, as formulações teóricas de David Paul Ausubel (1963; 1968; 1976). Pozo é
um estudioso das formas as quais os aprendizes utilizam para aprender. Propõe uma classificação da
aprendizagem em três tipos: aprendizagem ou treinamento de habilidades sociais, aquisição de atitudes
e aquisição de representações sociais, além de distinguir os processos de aprendizagem com base em
quatro resultados principais: comportamentais, sociais, verbais e procedimentais. Para esse teórico, os
procedimentos adotados durante o processo de conhecer, constituem-se em estratégias de
aprendizagem, percursos de pensamento que podem variar de acordo com as peculiaridades de cada
indivíduo.
Para definir a aprendizagem significativa, Ausubel introduz os conceitos de não arbitrário e não
literal, como forma de diferenciá-la da aprendizagem mecânica, automaticamente repetitiva. A não
arbitrariedade caracteriza a relação entre o conteúdo significativo (mesmo que potencialmente) com
algum conhecimento pré-existente no acervo da estrutura cognitiva do aprendiz. Tal relação não é
aleatória nem casual, pois não se dá entre qualquer um dos saberes prévios e o conteúdo externo. A
conexão acontece pela vinculação de significância entre conteúdo externo e determinado conhecimento
prévio do acervo cognitivo, ao qual Ausubel denominou subsumer42. A não literalidade sugere que na
tarefa de aprendizagem deve haver uma relação entre os símbolos e a estrutura de conhecimentos do
aprendiz, não sendo necessário que o aprendiz lembre-se literalmente da resposta a cada palavra de
estímulo, sem sequer poder utilizar sinônimos (Ausubel, 2000). A aprendizagem significativa implica o
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. Se para Ausubel o material de instrução deve ser não
arbitrário e não aleatório; para Pozo (2002), a mudança qualitativa da aprendizagem ocorre quando esta
dá significado às respostas que, não sendo meramente reproduzidas, geram novas soluções. A mudança
não tem origem no mundo externo, mas na própria necessidade interna do aprendiz de reestruturar os
conhecimentos. Neste sentido, justifica-se a adoção da crítica construtivista de Pozo e a teoria da
42

O termo inglês foi aportuguesado por Marco Antonio Moreira (1999), resultando no neologismo subsunçor.
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aprendizagem significativa de Ausubel como marcos teóricos, visto que, “se aprendizagem significativa é
um conceito subjacente às ‘teorias construtivistas de aprendizagem’, cada uma delas deve nos sugerir
algo sobre como facilitá-la em uma situação de ensino” (Moreira, 1997).

METODOLOGIA
A população estudada foram os discentes dos Cursos de Especialização em Oncologia da
Coordenação de Educação (CEDC) do Instituto Nacional de Câncer (INCA). O método de pesquisa
adotado foi descritivo-quantitativo do tipo censo, o qual visa a apreender informações e aprender
acerca de uma determinada população. O estudo foi realizado com 65 participantes, o que corresponde
a 90,8% dos matriculados. Os cursos envolvidos foram Engenharia Clínica Aplicada à Oncologia,
Farmácia Hospitalar em Oncologia, Física Médica na Área de Radiodiagnóstico, Física Médica na Área de
Radioterapia, Fisioterapia em Oncologia, Nutrição em Oncologia, Patologia Clínica em Oncologia,
Psicologia em Oncologia e Serviço Social em Oncologia. Adotou-se como instrumento de pesquisa um
questionário estruturado proposto por Silva (1998), constituído por 21 questões relativas aos hábitos de
estudo praticados e às estratégias de aprendizagem utilizadas pelos discentes.
Quanto à casuística, excluíram-se da população os discentes do curso de Odontologia em
Oncologia, pois o referido programa passava por adaptações quando da pesquisa. Além disto, cabe
ressaltar que os dados relativos a sexo, idade, estado civil, instituição e ano de conclusão do curso de
graduação dos discentes foram obtidas no Sistema Integrado da Secretaria Acadêmica do INCA. O
procedimento de preenchimento dos questionários realizou-se sob acompanhamento sem
interferência, salvo quando da solicitação de algum esclarecimento por parte dos participantes.
Ressalte-se que todos os discentes inclusos no estudo mostraram-se interessados em contribuir para a
pesquisa, configurando uma 100% de adesão. A coleta dos dados empíricos aconteceu durante um
período de 20 dias. O tempo de resposta médio por participante foi de 30 minutos. Solicitou-se aos
estudantes que, dentre as opções de estratégias dadas no questionário, assinalassem aquelas utilizadas
por eles, hierarquizando-as por predominância de utilização (podendo-se apontar o uso simultâneo de
duas ou mais estratégias), além de citarem as razões determinantes de sua opção pelas estratégias
utilizadas. A partir da tabulação das respostas, foi possível estabelecer uma classificação dos estilos de
aprendizagem adotados por cada discente. Inicialmente, fez-se uma análise da sequência de estudo
percorrida pelo discente, entendida aqui como uma espécie de itinerário do pensamento em busca do
conhecimento, visto que uma dada sequência de estudo é representada por uma trilha que contém, por
ordem de utilização, todas as estratégias de aprendizagem adotadas. O discente que, ao estudar,
primeiro lê silenciosamente, depois sublinha e, em seguida, faz um resumo do texto para, finalmente,
relê-lo, estabelece a sua trilha de aprendizagem, cria o percurso estratégico em busca da significação do
que aprende e sobre o que aprende.
Para compreender as trilhas de aprendizagem no seu conjunto, Silva (1998) propõe a
organização dos dados descritivos em fichas, cada uma delas refletindo o desenho da trilha (estratégia
inicial, nº de etapas etc.), além dos dados decorrentes da interpretação como significado cognitivo da
trilha. Este procedimento possibilitou, por meio de cada ficha, a identificação dos significados
associados a cada trilha, bem como as variáveis de análise que caracterizam o seu conjunto. Deste
modo, identificaram-se no conjunto das trilhas os diferentes componentes dos hábitos de estudo,
tornando visíveis os estilos de aprendizagem caracterizados pelas variáveis de análise. Após caracterizar
os estilos de aprendizagem e relacioná-los às características associadas aos hábitos de estudo,
identificaram-se em cada trilha quais as variáveis de análise associadas aos componentes de hábito de
estudo. Em seguida, determinaram-se quais variáveis de análise manifestavam presença significativa no
conjunto das trilhas. As variáveis movimento inicial, memória visual e memória verbal foram eliminadas
por não serem discriminatórias dos estilos; sendo mantidas as variáveis concentração, compreensão e
retenção. O relacionamento entre as variáveis de análise e os componentes dos hábitos de estudo
permitiram a classificação das trilhas de acordo com os estilos de aprendizagem definidos. Dessa forma,
foi possível verificar se os estilos definidos estavam em conformidade com o material coletado.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 585

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
Durante o estudo, seis estilos afloraram, inicialmente: incisivo, impaciente, metódico,
insatisfeito, confuso e inseguro. Cada um desses estilos associou-se às características dos hábitos de
estudo: rapidez, sequência lógica, detalhamento, capacidade analítica, visão global e confusão. De
acordo com o grau de intensidade com que apareceram, as características dentro dos estilos foram
categorizadas em fortemente características, medianamente características e fracamente
características. No caso dos estilos de aprendizagem que denotavam sentidos muito próximos ou
interpenetrados entre si, optou-se pela eliminação de um dos termos e a manutenção do outro, sendo
que o que eliminado foi subsumido pelo que foi mantido (p.ex., tendo incisivos e impacientes, mantevese o primeiro e eliminou-se o segundo). Entretanto, quando da aparição de dois estilos semelhantes ou
interpenetrados, cujos graus de intensidade eram pouco marcantes, optou-se pela eliminação de ambos
(p.ex.: metódicos e insatisfeito). A aplicação de tais critérios de inclusão e exclusão resultou em uma
taxionomia simplificada dos estilos de aprendizagem, com a manutenção de apenas três estilos: incisivo,
metódico e inseguro.

DESCRIÇÃO DOS DADOS: RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os 65 (sessenta e cinco) discentes participantes da pesquisa apresentaram idade média de 26,8
anos e faixa etária entre 22 e 46 anos, sendo 47 (quarenta e sete) deles do sexo feminino e 18 (dezoito)
do sexo masculino, estando 10 (dez) casados, 52 (cinquenta e dois) solteiros e 3 (três) divorciados ou
separados. 43 (quarenta e três) discentes graduaram-se em universidades públicas e 22 (vinte e dois)
em instituições privadas, em ambos os casos a maioria das instituições de ensino concentra-se no
Estado Rio de Janeiro, sendo que 54 (cinquenta e quatro) graduaram-se entre 2000 e 2005; 3 (três) no
período de 1995 e 1999; 5 (cinco) entre 1990 e 1994; e 3 (três), entre 1985 e 1989. Entre os recursos
instrucionais usados durante a graduação, predominou o livro-texto e, após ingresso na especialização,
os artigos científicos e uma maior efetividade das consultas e pesquisas por meio da world wide web
(WEB).
Para a construção da taxionomia dos estilos de aprendizagem, foram identificados 14 (quatorze)
diagramas, com 62 (sessenta e duas) trilhas, com o máximo de 7 (sete) etapas em cada trilha. Verifica-se
que os discentes possuem diferentes conceitos do que seja estudar e utilizam diversas maneiras de
aprender, as quais se classificaram como metódicos (43 discentes: 66%), inseguros (14 discentes: 22%) e
incisivos (8 discentes: 12%). Os recursos instrucionais preferidos pelos discentes classificaram-se em
impressos (livro, apostila, caderno e cópia de caderno), livro-texto, artigos científicos e WEB.
Comparando os períodos antes e durante o curso e permitindo aos discentes a opção por mais de um
dos recursos instrucionais, obteve-se a seguinte distribuição:

Recursos instrucionais
antes do curso
46%
38%

60%
94%

Impressos

Recursos instrucionais
durante o curso

Livro-texto

80

29

Artigos científicos
86
WEB

Gráfico 1. Recursos instrucionais antes do
curso
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Impressos
Livro-texto
Artigos científicos
WEB

Gráfico 2. Recursos instrucionais durante o curso

Página 586

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa
Em relação ao local de estudo mais frequentado,
observaram-se as características do estudo
cotidiano e o local de estudo. No item
Frequência e carga horária de estudo,
consideraram-se dois aspectos constituintes dos
dados: o aspecto cotidiano, traduzido aqui pela
quantidade de dias de estudo, e a concentração
de horas dedicadas ao estudo.
.
Aspectos cotidianos
3%
26%
59%

Estudo diário incluso
fins de semana
Estudo diário excluso
fins de semana
Estudo em alguns dias
na semana
Estudo em alguns dias
12%
no mês

Gráfico 4. Aspectos cotidianos

Local de estudo
mais frequentado
5%

3%

Casa
0%

Plantões e hospitais
Biblioteca

8%

Outros

84%

Transportes

Gráfico 3. Local de estudo mais frequentado
Concentração de horas
5%

18%

Acima de 4 h
Entre 3 e 4 h
Entre 1 e 2 h

53%

22%
2%

Abaixo de 1 h
Carga horária diversa

Gráfico 5. Concentração de horas

Quanto aos objetivos e às razões para estudar, os discentes apontaram que o objetivo de estudar mais
relevante é o de se tornarem melhores profissionais e que a razão mais determinante do ato de estudar
é a de aperfeiçoarem os seus conhecimentos.
Objetivos de estudar
12%

11%

63%

Profissionais
melhores
Aptos a dsicutir com
colegas/professores
Satisfação pessoal

10% 3%
11%
48%
28%

Profissionais de
sucesso

14%

Razões para estudar

Gráfico 6. Razões para estudar

Aperfeiçoar
conhecimentos
Gosto pelo estudo
Hábito familiar
Razões diversas
Destaque entre
colegas

Gráfico 7. Razões para estudar

Em eventos que aumentam a atividade de estudo, os discentes apontaram - em ordem de
prioridade - as circunstâncias determinantes da
mudança de hábito de estudo. Identificaram-se as
circunstâncias que influenciam na maneira de
estudar e se elas dependem direta ou
indiretamente do conhecimento metacognitivo.
Eventos que aumentam
a atividade de estudo
17%
29%
26%

Participação em
concurso
Casos
clínicos/similares
Provas

28%
Atividade rotineiras

Gráfico 8. Eventos que aumentam a atividade de
estudo
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Circunstâncias dependentes
do metaconhecimento
5%

23%

72%

Adequação a
maneira de
estudar
Eficiência da
maneira de
estudar
Custo da maneira
de estudar

Gráfico 9. Circunstâncias dependentes do
metaconhecimento

Circunstâncias não dependentes
do metaconhecimento
Objetivo do estudo
31%

35%
Tempo para estudo

34%

Motivação

Gráfico 10. Circunstâncias não dependentes do
metaconhecimento

No que se refere ao conhecimento dos discentes sobre estratégias de aprendizagem, os dados sugerem
que um número significativo de discentes adquiriu, ao longo da vida, conhecimento sobre estratégias de
aprendizagem, tanto de maneira formal quanto informal. Entretanto, é maior o número de discentes
que desenvolveram estratégias de aprendizagem por meio de aprendizagem informal.
MANEIRA DE OBTENÇÃO DO CONHECIMENTO
Curso formal (realizado como parte do currículo)
Curso formal (extracurricular escolhido pelo discente)
Qualquer tipo de curso formal
Aprendizado informal explícito (por meio de familiar)
Aprendizado informal explícito (por meio do professor)
Aprendizado informal explícito (por meio de colegas)
Aprendizado informal explícito (por meio de recursos instrucionais)
Qualquer tipo de curso/aprendizagem informal
Qualquer aprendizado explícito (formal ou informal)
Nenhum aprendizado explícito/aprendeu sozinho44
TOTAL DE RESPONDENTES45
Quadro 1. Conhecimento dos discentes sobre estratégias de aprendizagem

%43
5%
2%
2%
38%
28%
12%
8%
65%
66%
35%
100%

Com relação à possibilidade de mudança de hábito de estudo, 54% dos discentes manifestaram
interesse em adotar outras formas de estudar, enquanto que 46% não mudariam seus métodos de
estudo. Dentre os fatores mais importantes para a mudança dos hábitos de estudo está a organização e
a disciplina para estudar: 18%, seguida da alternativa utilizar novas formas de estudo: 11%. De acordo
com a classificação de Barnes (1995), no item o conceito sobre conhecimento e modos de estudo
associado: interativo e aquisitivo identificamos os conceitos sobre estudar apresentados pelos discentes,
os quais evidenciam o interesse pelo modo interativo de estudo, por meio do qual o aprendiz pratica a
sua capacidade de processar e compreender informações, uma vez que os conhecimentos acessados
são providos de significado. No modo

43

Porcentagens calculadas sobre o total de questionários respondidos.
Estratégias de estudo desenvolvidas por meio do trabalho diário como discente do curso de especialização.
45
Permitiu-se ao respondente optar por mais de uma alternativa, exceto no último item.
44
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aquisitivo, o discente lida com informações
isoladas e memorizadas, consideradas como
conhecimento fixo. Há uma prevalência dos
conceitos do modo interativo de estudo: 83%
sobre o modo aquisitivo de estudo: 17%. Abaixo,
temos a distribuição das respostas dos discentes
quanto aos usos possíveis do conhecimento
(permitiu-se ao respondente optar por até três
alternativas) e à relação entre o conceito de
conhecimento e o conceito de estudar de acordo
com o modo interativo de estudo.
Usos possíveis
do conhecimento
12%
28%

9%

Compreensão da vida
Compartilhar informação

9%

Ser bom profisional

75%

Sucesso

Conceitos associados Ideia sobre algo (interativo)
aos modos interativo Critério para condutas
e aquisitvo
(interativo)
10% 7%
15%
28%

Relação entre
conceito de conhecimento
e conceito de estudar

Coerência

60%
40%

Ser pessoa melhor
69%

Prática resultante da relação
homem-meio (interativo)
Apropriação de um tema
(aquisitivo)
Dado sobre algo
(aquisitivo)

Gráfico 12. Conceitos associados aos modos
interativo e aquisitivo

Tornar a vida mais fácil
63%

40%

Não coerência

Poder

Gráfico 13. Usos possíveis do conhecimento

Gráfico 14. Relação entre conceito de
conhecimento e conceito de estudar
A identificação das trilhas de aprendizagem e a delimitação de diagramas possibilitaram a categorização
dos tipos de aprendiz predominantes na taxionomia de estilos de aprendizagem, Cada trilha
corresponde a uma determinada sequência de estudo, ou seja, às estratégias de estudo
por ordem de utilização e definidas pelo
discente, sendo três os estilos de aprendizagem
dos discentes: metódicos: 66%; inseguros: 22%
e incisivos: 12%. É importante ressaltar que
todos os discentes foram classificados e que tais
estilos são mutuamente exclusivos.
Taxionomia de estilos
Metódicos
de aprendizagem
Inseguros

12%
66%
22%

Gráfico 15. Taxionomia
aprendizagem

Incisivos

de

estilos
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Os discentes adotam hábitos de estudo comuns, variáveis com a frequência de provas, testes
e seminários. Durante o curso de especialização, o recurso instrucional preferido pelos discentes é o
artigo científico, provavelmente por permitir rápido acesso à informação atualizada e elaborada, uma
vez que antes da especialização preferiam o livro-texto. Sobretudo, há que se considerar que a
disseminação da cultura da informação, com o advento da world wide web, fomentou o acesso aos
trabalhos científicos mais recentes. Neste sentido, Marton & Saljö (apud TAVARES et al, 2003), um
número significativo de investigações considera as noções de deep e surface approaches to studying,
ou seja, abordagens superficiais e profundas do estudo de acordo com os aspectos motivacionais do
estudante. Em relação aos distintos enfoques da aprendizagem, infere-se que uma a minoria dos
nossos discentes aprende de forma reprodutiva, vendo na apostila e no caderno os recursos mais
adequados aos seus objetivos (POZO, 1998). Aqueles que aprendem de forma construtiva adotam
um enfoque profundo e utilizam preferencialmente os artigos científicos e o livro-texto, assumindo
uma atitude mais reflexiva frente aos estudos.
Ferreira (1975) define hábito como “disposição duradoura, adquirida pela repetição
frequente de um ato, uso, costume”. A casa dos discentes como local mais frequentado para estudo
reflete-a como o ambiente mais favorável aos estudos por reunir condições como privacidade,
tranquilidade e silêncio. Entendemos que a motivação, assim como o local e a frequência de estudo,
influencia a aprendizagem, mas não é determinante do estilo de aprendizagem. Serafini (1990)
contrapõe-se a esta posição, considerando o ambiente de estudo como um dos componentes
determinantes do estilo de aprendizagem, além da emotividade, sociabilidade, características físicas
e abordagem analítica ou global. Os discentes têm uma tendência a desenvolver seus estudos de
forma interativa. O conhecimento não é fixo, mas adquirido por meio de um processo de
organização, planejamento e reflexão que possibilita a recuperação de informações significativas
para os discentes.
No modo aquisitivo de estudar, o aprendiz concebe o conhecimento como algo permanente a ser
adquirido. Segundo Fromm (apud BARNES, 1995), aqueles que praticam o modo aquisitivo tomam
nota de tudo que ouvem na aula para depois transformar tais informações em aglomerados fixos de
ideias ou teorias. Fromm afirma que o modo interativo ocorre quando o discente já está envolvido
com o tema, o que estimula seus processos mentais, originando novas ideias e mudanças, tornandoo um participante ativo da aprendizagem, significando-a conceitualmente. Neste caso, pode-se
afirmar que a maioria dos discentes da especialização do INCA adotou um modo interativo de estudo,
visto que conhecimento e aprendizagem, embora no âmbito do coletivo, são experiências
particulares, levadas a termo predominantemente pelo indivíduo atuante em seu próprio processo
cognitivo. O fato de os discentes já serem graduados, exercendo plenamente suas atividades
assistenciais, justifica o foco no objetivo de estarem aptos a discutir com colegas e professores. A
experiência prévia pode ser explicitadora do aumento da atividade de estudo devido aos concursos e
às apresentações de casos clínicos. Na fase da especialização, os discentes buscam uma qualificação
que represente um diferencial frente aos seus demais pares.
A metacognição requer que o indivíduo reflita sobre seus processos mentais, sobre a forma
como aprende e quais recursos/ferramentas utiliza de forma consciente. As características que mais
significativamente interferem na maneira de estudar dos discentes são as que não dependem
diretamente do conhecimento metacognitivo. A maneira de estudar dos participantes depende mais
do tempo disponível para estudar, do objetivo ou, ainda, da motivação que o estudante tem para
estudar determinado tema do que de fatores diretamente ligados aos processos metacognitivos. A
metacognição não se manifestou como uma escolha consciente da maneira de estudar, o que indica
que o nível de conhecimento que os discentes têm sobre si e sobre a tarefa pode interferir na
maneira de estudar. O conhecimento metacognitivo permite que o aprendiz tenha mais fácil acesso
ao repertório das estratégias disponíveis, avaliando os resultados, reforçando a estratégia escolhida
ou alterando-a em razão das avaliações realizadas. Dentre as circunstâncias indiretamente
dependentes do conhecimento metacognitivo, predomina o objetivo do estudar, relacionado com o
enfoque profundo que os mesmos adotam ao estudar e que favorece a aprendizagem. Mais
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importante do que utilizar adequadamente o tempo destinado ao estudo é formular os objetivos
específicos de aprendizagem, além de definir metas globais, o que pode aumentar significativamente
a motivação intrínseca e promover a utilização mais proveitosa das sessões de estudo (Silva; Sá,
1997). Grande parte dos discentes teve algum aprendizado explícito sobre estratégias de
aprendizagem, apesar de não valorizarem as circunstâncias que dependem diretamente do
conhecimento metacognitivo. Em síntese, podemos afirmar que apesar de não haver valorização das
circunstâncias diretamente dependentes do conhecimento metacognitivo, é expressiva a
porcentagem de discentes que têm conhecimento de estratégias de aprendizagem formal ou
informal. Dentre os fatores apontados como os mais importantes para a mudança dos hábitos de
estudo, está a organização e disciplina para estudar seguido da alternativa de utilizar outras formas
de estudo. Infere-se que os discentes reconhecem a necessidade de maior domínio sobre seu
processo de aprendizagem e que têm interesse em aprender outras formas de estudo.
Os discentes associaram o seu conceito de conhecimento ao modo interativo de estudo,
àquele que processa informações a fim de compreendê-las e não apenas armazená-las como, em
geral, ocorre por meio do modo aquisitivo. A maioria acredita que o conhecimento auxilia a
compreender os eventos da vida e que o mesmo deve ser disseminado e compartilhado entre as
pessoas de modo a constituir um moto-contínuo de beneficiários, o que pode ser interpretado como
uma aprendizagem que ocorre na medida em que os saberes e as práticas são elaborados e
realizados socialmente, o que, de certa forma, estabelece uma relação de coerência entre os
conceitos de estudar e de conhecimento, uma vez que um maior número de discentes relaciona o
estudar e o conhecer ao modo interativo de estudo e a uma determinada prática social.
Na taxionomia aqui adotada (Silva, 1998) encontram-se três estilos de aprendizagem:
metódico, incisivo e inseguro. Tais estilos podem ser comparados àqueles propostos por Kolb no seu
Inventário de Estilos de Aprendizagem (Kolb apud Silva, 1998). Há certa convergência entre o tipo
incisivo e os tipos concretos de Kolb (divergentes e conciliadores), bem como entre o tipo metódico e
os tipos abstratos de Kolb (convergentes e assimiladores). A análise da associação de uma estratégia
de aprendizagem e as razões para o seu uso, e vice-versa, indica que há coerência entre o
conhecimento metacognitivo dos discentes e a sua capacidade de escolher estratégias de acordo
com este conhecimento. É razoável afirmar que cada estratégia possui uma característica própria,
que justifica sua utilização.
Tendo como base os postulados de Pozo (2002), categorizamos as estratégias de
aprendizagem utilizadas pelos discentes. A estratégia repetir de memória os textos lidos enquadrouse na categoria estratégia de repetição, uma vez que serve para reproduzir um material; as
estratégias ler silenciosamente, ler oralmente e reler texto foram categorizadas como estratégias de
elaboração complexa, porque atendem à necessidade de compreender algo; e, finalmente as
estratégias sublinhar, resumir, esquematizar e reler/repetir os esquemas e resumos foram
classificadas como estratégias de organização, pois dão significado a um material de forma mais
direta e permitem a criação de estruturas conceituais que vão sustentar as relações entre os
significados.
Quanto aos comentários livres do questionário, os discentes mostram interesse e curiosidade sobre a
forma como aprendem e sobre o que podem fazer para aprender melhor, o que remete à reflexão de
que aprendizagem implica em mudar o que já se sabe ou se faz e, de certa forma, implica em
desaprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características da aprendizagem construtiva combinadas com os princípios da
aprendizagem significativa, podem ser sintetizadas em: reorganização dos conhecimentos prévios e
mudança conceitual. Não raro, a aquisição de conhecimentos explícitos tropeça nos obstáculos
colocados pelos conhecimentos implícitos aprendidos anteriormente de modo incidental. As
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informações devem ser organizadas e relacionadas de forma que tenham uma estrutura de
significado. As informações novas são interpretadas à luz do que já se sabe. Aprender é mudar nossas
ideias por meio da interação que ocorre entre elas e a nova informação. É fundamental que cada
aprendiz seja o gestor do seu próprio aprendizado e acredite que sua aprendizagem deve estar
fundamentada em conhecimentos conceituais, processos de controle e reflexão ativa sobre a
interação, ou mesmo conflitos, entre seus conhecimentos prévios e a significação da nova
informação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUSUBEL, D.P. The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune and Stratton, 1963.
AUSUBEL, D.P. Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt, Rinehart and Winston,
1968.
AUSUBEL, D.P. Psicología educativa: um punto de vista cognoscitivo. México: Editorial Trillas.
Traducción al español de Roberto Helier D., de la primera edición de Educational psychology: a
cognitive view, 1976.
BARNES, R. Guia prático para um estudo universitário eficiente. Campinas: Papirus, 1995.
BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.
FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. 15ª imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1975.
MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. In: MOREIRA, M. A;
CABALLERO, M. C.; RODRÍGUEZ, M. L. (Orgs.) Actas del encuentro internacional sobre apredizaje
significativo. Burgos, España, p. 19-44, 1997.
MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.
POZO, J. I. Estrategias de aprendizaje. In: COLL, C., PALÁCIOS, J; MARCHESI, A. (Eds). Desarrollo
psicológico y educación - psicologia de la educación. Madrid: Alianza Editorial, 1990.
________. Estrategias de aprendizaje. Educar, v.1, n.3, 1998.
________. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Tradução Ernani Rosa. Porto
Alegre: Artmed, 2002.
SERAFINI, M.T. Saber estudar e aprender. Milano: Grupo Editorial e Fabbri, Bompiani; Sonzogno: Etas
S.P.A., 1990.
SILVA, A.L. da; SÁ, I. de. Saber estudar e estudar para saber. 2. ed. rev. e aum. Porto: [s.n.], 1997.
SILVA, R. N. M. B. Hábitos de estudo: construindo uma taxionomia de estilos de aprendizagem. 1988,
274p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde) - Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988.
TAVARES, J. et al. Atitudes e estratégias de aprendizagem em estudantes de ensino superior: estudo
na Universidade dos Açores. Rev. Análise Psicológica, v.4, n. XXI, p. 475-484, 2003.
23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 592

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

PAINEL 76: O ESTUDO DO LUGAR COMO POSSIBILIDADE PARA SE COMPREENDER O MUNDO: A
VISÃO DOS EDUCANDOS DO 5ª E 6ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O LUGAR
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RESUMO
Este trabalho reflete sobre a importância do emprego do conceito geográfico de lugar no 5ºe 6º ano
do ensino fundamental como ferramenta para se iniciar a leitura do mundo. Devido ao fato da
Geografia ser uma ciência que vem sendo solicitada para explicar os fatos que ocorrem tanto em
nível local quanto global, é necessário que os educandos aprendam a ler os acontecimentos que
ocorrem em sua volta. Esse fato nos leva a analisar se os educandos conseguem realizar uma leitura
acerca do mundo. Concluímos que eles possuem dificuldade na leitura do mundo, pois não
conseguem ler seu próprio espaço. Diante dessa problemática temos como objetivo demonstrar que
este fato pode ser superado a partir do estudo do conceito de lugar, visando o desenvolvimento da
aprendizagem da leitura do seu cotidiano e consequentemente do mundo. Para alcançar nosso
objetivo foi realizada uma pesquisa onde verificamos o entendimento dos educandos acerca do
conceito de lugar. Foi analisado que a partir do estudo do lugar, partindo do seu cotidiano, o
educando pode iniciar sua leitura do mundo. Também foi visto que os conhecimentos prévios do
educando contribui para a construção de uma aprendizagem significativa que o ajude na leitura do
mundo.
Palavras-chave: Ensino, Lugar, Alfabetização Geográfica, Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT
This paper reflects on the importance of using the geographical concept of place on the 5th and 6th
year of primary education as a tool to start reading the world. Because geography is a science that
has been requested to explain the events that occur both locally and globally, it is necessary that
students learn to read the events that occur around you. This fact leads us to examine whether the
students can do some reading about the world. We conclude that they have difficulty in reading the
world, because they can not read your own space. Given this issue we aim to demonstrate that this
fact can be overcome by studying the concept of place, aiming at the development of learning to
read your daily life and consequently the world. To achieve our goal we conducted a survey which
found the students' understanding about the concept of place. It was considered that from the study
of the place, from your daily routine, the student can start your reading of the world. It was also seen
that the prior knowledge of the student contributes to building a meaningful learning that will help in
reading the world.
Keywords: Teaching, Location, Geographic Reasoning, Meaningful Learning.
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INTRODUÇÃO
A Geografia exerce um importante papel na vida dos indivíduos, pois através dela é possível
compreender fatos e fenômenos que ocorrem no espaço geográfico.
Compreender o mundo em que vivemos leva-nos ao exercício da cidadania. Contudo, para
que possamos compreender o mundo atual é necessário realizarmos a leitura dele.
Ler o mundo é ler o espaço geográfico, o espaço vivido pelo ser humano, onde realizamos
nossas atividades, é compreender que as paisagens que vemos são o resultado da vida em sociedade
do ser humano na busca pela sobrevivência.
O estudo do lugar levará o educando a compreender o seu espaço, a analisar como este se
comporta e se relaciona com o global. Compreender o seu espaço é o primeiro passo para se iniciar a
leitura do mundo.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA
A reflexão sobre a realidade dos povos é uma característica importante do ensino de
Geografia, pois essa reflexão possibilita o educando a pensar de maneira crítica sobre o seu espaço,
observando e analisado as transformações que nele ocorrem, para poder intervir de maneira
consciente.
Com a globalização, o mundo passa a vivenciar novos conflitos e inquietações, pois esta
unificou o mundo através do capital. Neste momento percebe-se a importância do ensino de
Geografia, pois através dela é possível compreender as transformações que estão ocorrendo a nossa
volta.
Sobre a importância de se ensinar Geografia, Cavalcanti (2003) nos diz que a Geografia tem a
finalidade de ajudar a formar um raciocínio geográfico e concepções mais estruturadas sobre o
espaço, fazendo com que o educando pense sobre os fatos de forma crítica, e compreendam sua
participação na vida em sociedade. Oliveira (1998) também ver que o ensino de Geografia deve
proporcionar ao educando a capacidade de interpretar, analisar e pensar a realidade sabendo que
esta é passível de transformação. Diante do exposto é possível notar que para os autores, uma das
funções do ensino de Geografia é justamente a de levar o educando a pensar sobre seu espaço.
Contudo, para que isso ocorra é necessário que os educandos possuam um raciocínio geográfico que
os possibilite fazer a leitura do seu espaço.
Para ajudar na formação desse raciocínio, Foucher (2003, p. 21-23), aponta duas perguntas:
“aonde e por que ai?”. Essas perguntas possibilitarão o educando a ir além da localização geográfica,
despertando o interesse de se saber por que isso ou aquilo ocorreu em um determinado lugar. A
Cartografia associada às perguntas “aonde? E por que ai nesse lugar?”, ajuda o educando a localizar
os acontecimentos e fazer relações entre eles, contribuindo assim para a formação de um raciocínio
geográfico e formação do cidadão. Outra pergunta desta vez apresentada por Cavalcanti (2002,
p.14), é: “como é esse lugar?”. Essas três perguntas reunidas ajudam a estimular o pensamento
crítico do educando levando-o a realizar uma leitura da realidade.
Sobre a leitura da realidade, atualmente o ensino de Geografia tem dado ênfase para se
trabalhar com os conhecimentos prévios dos educandos como pode ser visto em Straforini (2001),
Cavalcanti (2002) e Callai (2005). As experiências dos educandos podem e devem ser trabalhados em
sala de aula, levando o educando a pensar sobre sua realidade, seu espaço, sobre as transformações
que ocorrem no seu lugar.
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ALFABETIZAÇÃO GEOGRÁFICA E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
No universo acadêmico existem vários trabalhos que mostram a importância da alfabetização
geográfica nas séries iniciais, como por exemplo: Callai (2005) e Straforini (2001). Nesses trabalhos é
discutida a possibilidade dos educandos aprenderem a Geografia nas séries iniciais a partir da leitura
do mundo, do seu cotidiano.
Toda criança ao ingressar na escola para aprender a ler, já traz consigo uma experiência com
o mundo a sua volta, essas experiências são os conhecimentos prévios que devem ser utilizados pelo
educador para que a aprendizagem seja significativa para o educando. Segundo a teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel, Pelizzari et al (2002), diz que os conhecimentos prévios dos
educandos devem ser valorizados para que a aprendizagem se torne eficaz e significativa para eles.
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. Ao
contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu
menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo
passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de associações
arbitrárias na estrutura cognitiva. (PELIZZARI et al, 2002, p. 38).
A construção da aprendizagem significativa dependerá da ligação dos conhecimentos do
aluno (conhecimento prévio) com os conhecimentos novos (conhecimento aprendido na escola).
A partir do desenvolvimento de uma aprendizagem significativa a alfabetização geográfica
pode se tornar mais eficaz, pois levará em consideração os conhecimentos que os educandos trazem
consigo, desse modo a leitura do mundo terá início a partir do mundo conhecido por eles.
Para se conseguir ler o espaço é necessário que também haja uma alfabetização cartográfica,
ou seja, além das letras, das palavras, dos números, os educandos precisam aprender a ler a
linguagem cartográfica, pois ela é a base para o ensino e aprendizagem da Geografia. O processo de
alfabetização através da linguagem cartográfica faz com que o ensino de Geografia se torne mais
significativo, pois cria condições para que as crianças façam a leitura do mundo a partir de suas
representações. Daí a necessidade de que essa alfabetização cartográfica ocorra no início da
escolaridade. Mas quando não ocorrer, cabe aos educadores das séries posteriores que fiquem
atentos a isso e identifiquem o problema para tentarem preencher a lacuna existente.

O ESTUDO DO LUGAR
Um importante conceito para se iniciar a leitura do mundo é o de lugar. Mas o que é o lugar?
O lugar é antes de tudo uma fração do espaço. Para a Geografia humanística o lugar é o espaço que
nos é familiar, é o nosso espaço vivido, porque “é no cotidiano da própria vivência que as coisas vão
acontecendo e, assim, configurando o espaço, dando feição ao lugar” (CALLAI, 2005, p.235).
Muitos livros didáticos utilizam essa abordagem para iniciar o estudo do lugar, visto que ela é
a que mais se aproxima da realidade do educando. No entanto os educandos não podem ficar
limitados apenas ao lugar que lhes é familiar, eles precisam compreender que o seu lugar faz parte
de um todo, que ele está interligado com outros lugares. O lugar não pode ser visto de forma isolada,
por isso é necessário que o estudo avance para uma concepção histórico-dialética46 onde os
problemas, os fatos ocorridos sejam analisados de forma local e global, de maneira que os
46

Nessa concepção o lugar deve ser estudado levando em consideração que ele está inserido em um mundo
globalizado

23-28 de maio de 2012 / Garanhuns, PE, Brasil

Página 595

4º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa

educandos possam ver o seu lugar no mundo, pois é no lugar onde ocorrem transformações geradas
por estímulos internos e externos que ditam a vida das pessoas que o habitam.
Através do estudo do lugar os educandos devem compreender que “o que se passa em um
lugar depende da totalidade de lugares que constroem o espaço” (SANTOS, 1986, p.122). No atual
estágio de desenvolvimento tecnológico, de economias interligadas, de globalização, não cabe mais
estudar os lugares de forma isolada.
Para os educandos realizarem a leitura do mundo é necessário que eles conheçam o seu
lugar, com suas necessidades, sua administração, suas áreas de lazer. Ao estudar o lugar o educando
estará se apropriando de sua história, estará entendendo os processos que contribuíram para a
formação do seu lugar.
Segundo Pontuschka, 1999 (apud STRAFORINI 2001, p.48), o lugar vivido pelo educando deve
ser o ponto de partida para se estudar o mundo, pois o estudo pode passear do local para o global e
ao retornar ao local vim carregado de novas informações.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na Escola Municipal Professor Mário Matos, no município de
Garanhuns. A pesquisa foi realiza no ano de 2008, no mês de outubro. Participaram desta pesquisa
quarenta (40) educandos, sendo dez (10) do 5º ano A e B, e dez (10) do 6º ano A e C.
Visando alcançar o objetivo proposto, e assim confirmar ou não a nossa hipótese de que os
educandos possuem dificuldades para realizar a leitura do mundo em que vivem, realizamos uma
pesquisa a partir de uma análise direta, onde através de entrevistas e questionários buscamos
respostas sobre como os educandos compreendem o conceito de lugar. Os educandos envolvidos na
pesquisa foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro grupo formado por educandos do 5º ano
“A” e “B”, e o segundo por educandos do 6º ano “A” e “C”.
A Escola campo de pesquisa possui duas turmas do 6º ano com 36 educandos cada, e três
turmas do 6º ano, sendo as turmas “A” e “B” composta de 34 educandos e a turma “C” por 35
educandos. Devido ao fato da 5ª série “A” ser muito semelhante com a 5ª série “B” em relação à
faixa etária, foi preferível trabalhar com as turmas “A” e “C”, pois diferentemente da “B”, a turma “C”
possui um número considerável de educandos fora da faixa etária.
Foram aplicados questionários com o objetivo de apreender como os educandos
compreendiam o conceito de lugar. Também foi realizado cinco encontros para obtermos todas as
informações necessárias para esta pesquisa, cujo resultado está aqui presentes.

A VISÃO DOS EDUCANDOS SOBRE O LUGAR
Diante do que foi exposto na primeira parte deste trabalho, é possível verificar que o estudo
do lugar pode ajudar o educando a iniciar a leitura do mundo e quando esse estudo é feito a partir
dos conhecimentos prévios dos educandos ele se torna mais significativo por isso, com o objetivo de
verificar a visão do educando sobre o lugar foi realizada uma pesquisa com educandos do 5ª ano A e
B e 6ª ano A e C do ensino fundamental de uma escola pública situada no espaço urbano do
município de Garanhuns, PE no ano de 2008.
Para sabermos qual era o entendimento dos educandos sobre o lugar, foi solicitado que
respondessem um questionário que tinha como objetivo verificar como eles compreendiam o
conceito de lugar. É importante ressaltar que esta pesquisa foi por amostragem, entretanto não foi
dado ênfase aos procedimentos estatísticos e os resultados devem ser vistos como guia para uma
reflexão da situação que foi apresentada.
Na pesquisa realizada com os educandos do 5º ano foi solicitado que eles respondessem ao
questionário destinado a sabermos qual era o entendimento deles sobre o lugar onde vivem. A
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maioria dos educandos tentou descrever o município de Garanhuns apontando apenas seus pontos
turísticos, outros procuraram descrever o lugar fornecendo pontos de referência de suas casas.
Ao serem indagados sobre que lugares de Garanhuns eles conheciam, os educandos citaram
respectivamente: Relógio das Flores, Parque Euclides Dourado e o Cinema, no entanto, os educandos
apresentaram dificuldades em apontar um ponto de referência e ensinar um caminho para
chegarmos nesses lugares. Provavelmente essa dificuldade se deu devido ao fato dos educandos
residirem longe dos lugares referidos, o que faz com que eles não os frequentem com assiduidade. E
um fato que pode ter contribuído para que esses lugares fossem bastante citados, pode ser devido à
frequência com que eles aparecem na mídia, já que são pontos turísticos da cidade.
Em relação ao entendimento de lugar, dos educandos do 6º ano muitos apresentaram
dificuldades, alguns chegaram a declarar que não sabiam, outros entendem o lugar como sendo um
ponto de localização no espaço. Contudo a maioria explicou o lugar aproximando-se com a
perspectiva da Geografia humanística47, pois percebemos que o educando mesmo de forma precária,
faz referência ao seu espaço vivido. Talvez pela experiência que já possuem com o seu lugar.
De forma geral eles associaram o lugar ao seu bairro e o caracterizaram como sendo calmo,
feliz, bonito, e com paisagens (arborizado), além de declararem gostar do lugar onde vivem. Os
educandos não conseguiram explicar os fatores externos e internos que dão tais características ao
bairro que é o seu lugar. Os educandos também não souberam traçar um percurso para chegarem
aos lugares por eles referidos, como também não souberam apontar diferenças existentes entre o
bairro que eles residem e o centro de Garanhuns, pois não possuem concepção das funções
específicas de ambos os lugares.
Tanto os educandos do 5º ano como os do 6º ano, apresentaram dificuldades para explicar o
conceito de lugar e usa-lo para realizar a leitura no seu espaço de vivência e do mundo. Embora esse
conceito já tivesse sido estudado, muitos educandos agiram como se nunca tivessem tido contato
com o conceito de lugar, este fato demostra que a aprendizagem dos educandos não foi
internalizada e nem significativa.
Na teoria da aprendizagem significativa, Pelizzari et al, diz que Ausubel “apresenta uma
aprendizagem [...] que conduza o aluno a imaginar-se como parte integrante desse novo
conhecimento através de elos, de termos familiares a ele”. (2002, p. 41). O elo entre o novo
conhecimento e velho torna-o mais próximo, aproveitável e significativo para o educando, pois ele
irá entender melhor sua realidade e refletir sobre ela.
No caso dos educandos do 5º e 6º ano, eles demostraram não conhecer seu próprio lugar de
vivência, possivelmente o conceito de lugar foi trabalhado como algo muito distante da realidade
deles, logo pouco aproveitável e significativo.

CONCLUSÃO
A Geografia pode despertar o interesse no educando de desejar compreender o lugar onde
ele vive, pois muitos assuntos abordados pela ciência geográfica fazem parte do dia-a-dia das

47

Sobre o lugar, Cavalcanti (2004, p.89-90), nos apresenta três perspectivas que atualmente têm sido o foco
das discussões teórico-metodológicas. A primeira é a visão humanística, onde o lugar é o nosso espaço vivido,
experiênciado. A segunda é a concepção histórico-dialética, onde o lugar é considerado no contexto do
processo da globalização, nesse sentido o lugar sofreria os impactos providos pela globalização. O lugar não
está só no espaço, os seus problemas devem ser analisados em uma escala global. A terceira perspectiva coloca
em questão a noção de totalidade, pois o lugar é visto pela ótica do pensamento pós-moderno, ou seja, o lugar
não é explicado pela sua relação com o global, com a totalidade.
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pessoas, e foi partindo desta premissa que desenvolvemos este trabalho para analisarmos como os
alunos realizam a leitura do mundo utilizando o conceito de lugar.
Através deste estudo, foi possível constatar que realmente os educandos possuem certa
dificuldade em analisar o mundo onde eles vivem, mesmo que essa análise seja feita de um ambiente
mais próximo a eles. Percebemos que esse fato se dá na maioria das vezes porque os educandos não
conseguem formar um raciocínio geográfico e nem possuem uma aprendizagem que os possibilite
relacionar os conteúdos vistos em sala de aula com os fatos que ocorrem no seu lugar de vivência,
como também não conseguem identificar a relação entre o seu lugar e outros lugares.
De fato comprovamos que o conceito de lugar é essencial para se iniciar a leitura do mundo,
pois a maioria dos educandos relacionou este conceito com a perspectiva da Geografia humanística,
mas infelizmente não conseguiram ampliar esse entendimento para uma concepção históricodialética, ou seja, não relacionaram seu espaço vivido com o global. Vimos também que a teoria da
aprendizagem significativa pode contribuir para o desenvolvimento da leitura do mundo por parte
dos educandos.
Confirmamos nossa hipótese de que os educandos possuem dificuldades em realizar a leitura
do mundo, logo não conseguem ler o mundo e nem os espaços a sua volta.
Diante do exposto esperamos que este trabalho possa contribuir para a melhoria do ensino
de Geografia e para a construção de novos trabalhos visto que a geografia é uma ciência dinâmica e
como tal, precisa ser vista e revista diariamente.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo utilizar alguns fundamentos da aprendizagem significativa (TAS e
TASC) para justificar na práxis a elaboração da programação conjunta entre a escola e a Usina
Ciência, o centro de ciências da Universidade Federal de Alagoas, em uma abordagem de ensino CTS.
Teve também a intenção de tornar esta programação mais eficiente considerando-se as dificuldades
que costumam aparecer quando se quer efetivar uma parceria entre a escola e aquele espaço de
divulgação científica. Os fundamentos buscados nesta teoria foram sobre alguns aspectos
relacionados à teoria de assimilação e sobre pontos específicos tais como, a relação, a prática e o
treino, a frequência das revisões, a utilização de estratégias, a mudança de foco, a diferenciação de
um aprendiz/receptor para preceptor/representador, dentre outros aspectos. O resultado deste
estudo mostra que a perspectiva ausubeliana com suas atualizações apontam caminhos
interessantes e diferenciados ao ensino escolar, na estruturação de uma programação didática de
ensino mostrando como contornar as dificuldades, como elaborar procedimentos, como efetuar
mudanças necessárias ao ensino de ciências bem como associar ao movimento para a alfabetização
científica oferecendo, assim, fundamentos para a organização da ação integrada entre a escola e o
centro de ciências.
Palavras chaves: aprendizagem significativa; alfabetização científica; escola-centros de ciências

ABSTRACT
This work aimed to use some principles of meaningful learning (TAS and TASC) to justify in
practice the development of joint programming between the school and the UsinaCiência, the
science center of the Universidade Federal de Alagoas, in a Science Technology Society (STS)
approach. We also tried to show from TAS, some perspective to make this program more efficient
considering the difficulties that usually appear when one wants an effective partnership between
school and science centers. The backgrounds searched were based on some aspects related to the
theory of assimilation and specific aspects such as the practice and training, the frequency of
revisions, and the use of strategies to approach the content. The result of this study shows that
ausubelian perspective and its updates point to the different and specific ways to schooling, to
structure a didactic teaching programming and also shows how to overcome difficulties such as
developing procedures and how to change the school teaching, making an association to the
scientific literacy movement, providing in this way an integrated action between the school and
science centers.
Key words: meaningful learning; scientific literacy; school-science centers
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INTRODUÇÃO
Os museus ou centro de ciências funcionam como uma espécie de interface entre os setores
que produzem ciência e tecnologia com a sociedade e a escola. Utilizamuma linguagem científica
acessível em suas exposições, visando criar impactos para uma predisposição a atitudes favoráveis
que despertem e estimulem a curiosidade em relação ao saber científico. A escolaque trabalha com
os fundamentos básicos das ciências de forma sistemática e disciplinada vem cada vez mais se
constituindo como principal parceiro nas pretensões de ensino de ciências atualizado.
NaUsina Ciência, o centro de divulgação científica da Universidade Federal de Alagoas tem
uma experiência adquirida ao longo dos anos na montagem de exposições e na elaboração de
experimentos em Física. As escolas que nos visitam, normalmente utilizam as mensagens da
exposição como uma complementação e provavelmentecomo uma ampliação de horizontes, e
motivação para a formação científica. Normalmente, não costumam envolver o conteúdo da visita
com a programação escolar. Este trabalho procura mostrar a maneira com que organizamos uma
ação integrada envolvendo a mensagem passada na exposição do Centro de Ciênciasà disciplina
Física/Ciências para um semestre letivo.O referencial teórico utilizado como suporte para organizar
uma programação conjunta e estabelecer estratégias de ensinoé a Teoria da Aprendizagem
Significativa. O tema aqui abordado é um recorte sobre Energia envolvendo diferentes formas de
geração de eletricidade e a transmissão de calor em sistemas de aquecimento solar. O objetivo deste
trabalho émostrar como asteorias da aprendizagem significativa clássica (TAS) e a crítica
(TASC)podemjustificarna práxis a elaboração de uma programação conjunta, emuma abordagem de
ensino CTS, mostrando como organizar e implementar e contornaras dificuldades que normalmente
aparecemno ensino-aprendizagem de Física.
Ao longo da história, a teoria da aprendizagem significativa iniciada por Ausubel tem
recebido a contribuição de outros autores em sua interpretação e ampliaçãoo que tem levado a se
discriminar os pontos mais relevantes desta teoria, a se estabelecer relações com outras teorias e em
se investir em sua ampliação sem se afastar ou desconsiderar muitos de seus fundamentos originais
(Ausubel et al, 1978; Moreira e Masini, 1982; Moreira e Buchweitz, 1987; Novak e Gowin, 1984;
1988; 1996; Moreira e Buchweitz, 1987; 1993; Moreira: 1999; 2000; Moreira, Cabalero, e Palmero,
2004; apud Moreira, 2005).

A COMPLEMENTARIDADE ENTRE A EDUCAÇÃO DA ESCOLA E A DO CENTRO DE CIÊNCIAS.
Os museus de ciências ou centros de ciências, entre outros objetivos visam: aumentar o
interesse das pessoas pela ciência e por suas tecnologias associadas; divulgar informação científica;
mostrar que a ciência e a tecnologia são atividades e não somente um corpo de conhecimentos e
fatos; procurar introduzir ou reforçar formas de pensamento da ciência trabalhadas na escola ou
difundidas na sociedade por diferentes mecanismos de comunicação. Podemos assim observar, que
a missão mais importante de um centro de ciências é a educação, principalmente a relacionada às
exposições científicas interativas (Friedman, 2002).
As visitas a museus e centros de ciências podem proporcionar um complemento para a
aprendizagem de ciências realizadas nas escolas (Guisasola et al, 2005). A utilização destes espaços
de divulgação científica com fins educativos potencializando uma colaboração com a escola tem sido
investigada, e seus resultados tem possibilitado formular esta colaboração (Allard et Boucher, 1991;
Allard et Forest, 1991, apud Lopéz et al, 2004).Porém, apesar dos museuse centros de ciências serem
utilizados com fins educativos, em princípio é preciso diferenciar o aprendizado que pode ocorrer
nestesespaçosdo que ocorre na escola (Lopéz et al, 2004).A organização de uma ação integrada deve
ser aprofundada pelos significados que possam ser dado ao movimento para “alfabetização
científica” (Botelho, 2001).
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Para elaborar uma programação,a TAS aponta que a primeira decisão a ser tomada é sobre o
que se quer comunicar e de que maneira (dentro de quais estratégias).A utilização de uma teoria
adequada de aprendizagem, que envolve variáveis psicológicas, se torna uma condição necessária e
não suficiente, paraaperfeiçoaruma metodologia que utiliza estratégias de ensino.O fato de
conheceralguns fatores que dificultama retenção não implica numa descoberta imediata dos
procedimentos de controle, embora uma causa possa se tornar um referente importantena busca de
procedimentos para contornar as dificuldades (Ausubel, 1980, p. 14). Pretendemos que a
organização da programação conjunta elaborada seja facilitadora da aprendizagem significativa. Para
isto a TASC considera alguns processos da TAS como princípios organizadores. A organização
sequencialda programação do conteúdo com fins instrucionais consiste em sequenciar os tópicos de
estudo, considerando os princípios de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, com suas
relações de dependência na abordagem da matéria de ensino. Para a consolidação dessaorganização
sequencial deve ser respeitada a progressividade com que ocorre uma retenção significativa em
decorrência da premissa de que o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a
aprendizagem subsequente (Moreira, 2010). Na complementaridade entre o espaço de divulgação e
a escola os papeis se alternam sobre qual vai trazera base de elementos e qual vai apresentar a nova
informação, o que deve ficar a caso das necessidades que surgem na sequência da programação.

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA AÇÃO INTEGRADA.
A sociedade atual vive permeada de tecnologia, o que tem exigido sérias reflexões sobre a
cultura técnico-científica instalada (Martins, 2002). Apesar da Ciência em sua essência apresentar
uma dimensão ontológica e a tecnologia apresentar uma dimensão pragmática, na atualidade à
relação entre ciência e tecnologia na sociedade é cada vez mais orgânica (Santos, 2001). A ciência
deixa de ser um sistema de representação de fatos naturais e sociaispara se constituir em um modo
de ação e de intervenção social (Santos, 1999; Oliveira, 2002; Praia et al, 2007).Na formação
tradicional da escola existe uma deformação no ensino de ciências, em que se procura transmitir
conhecimentos com uma visão descontextualizada e socialmente neutra (Cleminson, 1990; Garcia
Cruz, 1991; Hodson, 1992a e 1992b; Carrascosa et al, 1993; Gil, 1993; Acevedo, 1994; Matson e
Parsons, 1998; apud Fernández et al, 2003). Esta formaçãoignora ou leva em conta superficialmente
as complexas relações CTS (Fernández et al, 2003).
Segundo os fundamentos da TASC, a razão para se atualizar a TAS surge das exigências
sociais, que caminham sendo conduzidas pelo desenvolvimento científico tecnológico que impõe
rápidas mudanças no comportamento, em conceitos e em valores. A educação escolar necessita
mudar o foco de um ensino condutista(Moreira, 2000; 2005;2010). Segundo Moreira, apesar desta
perspectiva tradicional de ensino ainda vigorar no sistema educacional em diferentes proporções em
todo o mundo, é inconcebível nos dias de hoje se pensar em conceitos, procedimentos e atitudes
educacionais guiadas ainda pela ótica tradicional. Há mais de quarenta anos atrás Postman e
Weingartner (1969) já criticavam e classificavam a educação como fora de foco. No mundo atual a
educação deveria trabalhar para incutir nas pessoas uma personalidade inquisitiva, flexível, criativa,
inovadora, tolerante e liberal para que se possa enfrentar incertezas e ambiguidades da vida
conscientemente. A educação atual requisita muito mais que predisposição, uma vez que o aluno na
atualidade coloca em questão qual a relevância do assunto para que ele aprenda! (ibid.).
Queremos neste ponto observar queexiste uma diferença cronológica histórica entre o
despertar proposto por Postman e Weingartnere o que ocorreu cerca de uma década depois na
forma de proceder com a educação escolar, quando teve início as primeiras iniciativas de
implantação do movimento de ensino CTS. Estas transformaçõestambém se associamao início do
movimento de ampliação e valorização da difusão da divulgação cientifica pelo espaço dos museus e
centros de ciências em todo mundo. Esta mudança histórica tem sido atribuída, ao fato das
instituições na sociedade terem percebido, a partir desta época, que a escola, sozinha não dava mais
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conta de viabilizar uma formação cidadã. Diante deste contexto, a TASC em seus
fundamentosjustificaimplicitamente a necessidade de que o ensino CTS queseja crítico (que permite
ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela).
Na TAS existem duas condições de se promover a aprendizagem significativa: a predisposição
do aprendiz e que o material seja potencialmente significativo, e na TASC é acrescido uma terceira
condição: a linguagem humana. Quando se quer sair do ensino pela abordagem tradicional para um
ensino pela abordagem CTS vão existir dificuldades de adaptação. A transposição didática no
trabalho de transformar um objeto de saber em um objeto de ensino requer simplificações e
adaptações na linguagem que não se constitui em tarefa fácil(Chevallard, 1991). Mesmo que a
programação de ensino seja considerada como potencialmente significativa para promover um
impacto cognitivo desde o início, somente no curso da prática é que vamos saber se a nova
informação pode ou não contribuir para promover a evolução da estrutura cognitiva (Ausubelet al,
1980, p. 270-276).

A ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ELABORADA.
Pelo colocado até então,a programação conjuntasobre energiarequisita uma relação
harmônica e interesses comuns, em que a escola precisa mudar o foco e ocentro de ciências precisa
efetuar alguns ajustes em sua exposição para atender aos interesses da escola. Efetuado este acordo,
a programação conjunta se justifica inicialmente na TASC,pelo princípio da não centralidade do livro
de texto, estimulando o uso diversificado de outros escritos educacionais emateriais
instrucionais(visita às exposições de experimentos em centros de ciências). Da maneira como o
conteúdo sobre energia se encontra fragmentado nos livros de textos por diferentes áreas do
conhecimento da Física, o ensino centralizado no livro de texto dificultaria a implementação da
proposta CTS de ensino. Outro princípio que temos que associar é a ideia de se evitar a permanente
utilização do quadro-de-gizpara que se possa estimular umaparticipação mais ativa do aluno e uma
função mais mediadora do professor.
Para efeito de aprendizado, a metodologia de ensino escolar pela TAS pode estar localizada
tanto sobre uma base mecânico-significativa quanto sobre uma base receptiva-descoberta (Ausubel
et al, 1980, p. 1-2). Por recepção ou por descoberta à aprendizagem pode ser significativa. Na
aprendizagem receptiva verbal, muito praticada pelo ensino escolar, o conteúdo principal da
disciplina é meramente apresentadosendo exigido apenas que o mesmo se relacione ativa e
significativamente a aspectos relevantes de um conhecimento prévio já contido na estrutura
cognitiva. Na aprendizagem por descoberta, pouco utilizada pela escola, o conteúdo pode ser
descoberto, mesmo antes de ser assimilado através de aspectos relevantes contidos na estrutura
cognitiva.Um ponto importante para o momento de divulgação científica do centro de ciências é que
a TAS coloca que em situações experimentais controladas o aprendizado por descoberta pode
fornecer “insight” ao método científico utilizado(ideias preconcebidas não relacionadas que em
determinado momento se juntam para dar razão à elucidação de um fato), podendo também levar a
redescoberta de conhecimentos já estabelecidos (ibid., p. 20-22). Existem estudos que tratam da
possibilidade de que a visitaao centro de ciências possa potencializar saltos dicotômicos (insight) em
relação ao conteúdo exposto (Cooper & Miles, 1992; Macdonald, 2005). A TAS coloca que a
aprendizagem por descoberta deveria ser utilizada na escola numa superposição de funções com a
recepção,nosentido de ampliar, clarificar, integrar, testar e avaliar, a compreensão que se tem do
material de ensino utilizado (Ausubel,1980, p. 20-22). Porém, mesmo reconhecendo a importância
de descobertas, não efetuamos acordo com a escola neste sentido. A grande preocupação com o
ensino escolar nesta parceria é saber como o material de ensino vai ser apresentado verbalmente
pelo professor, uma vez que,a aprendizagem receptiva verbal pode ser conduzida por automatismos.
Desta maneira, mesmo que omaterial de ensinopossa ser potencialmente significativo para o aluno,
corremos o risco de ficarmos restritos a aprendizagem mecânica (ibid.). Porém, a TASC incorpora da
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Psicologia Cognitiva Contemporânea a ideia de considerar, como princípio, o aprendiz como um
perceptor/representador, ao invés de ser um mero receptor. Numa concepção de ensino
diferenciada, em que o aluno não é mais preparado para dar uma resposta única, como certa. Assim
procedendo o ensino escolar estaria envolvido com um conhecimento queabarca o relativismo e não
incorpora verdades absolutas. A aprendizagem crítica aponta para se desenvolver no aprendiz uma
capacidade de perceber o relativismo das respostas e das verdades nas questões científicotecnológicas que lhe cerca(Moreira, 2000; 2005; 2010).
Um dos problemas na implementação de uma programaçãoàluz da TASC é que o aluno, tanto
na vivência com as visitas a exposição quanto no curso da programação escolar, está sendo mais
influenciado por um ensino receptivo, embora que,durante as visitas ele vai ser estimulado a
interagir com o acervo de experimentos, o que podefavorecer a descobertas e a ocorrência de
“insight”. No entanto, como a metodologia predominante é de um ensino receptivo, quando os
subsunçores não forem adequados para servirem de ancoradouro, a saída é a de olhar o aluno como
um ser perceptor/representador. O que requer uma maiorinteratividade na escola, em busca de um
equilíbrio entre a postura de receptor e mediador.
Por sua vez, a metodologia para descobertas autônomas significativas poderiam passar a ser
vista com origem em ideias racionais. Não deveriam na aprendizagem significativa ser mais
justificadas como tentativas comportamentalistas de ensaio e erro. Não procedemos com este
encaminho metodológico quando propusemos que os momentos da visita aos experimentos, seriam
potenciais oportunidades de descobertas significativas por “insights”. Apesar da ideia de racionalizar
as descobertas significativas ainda não se encontrar incorporada nas psicologias cognitivas atuais,
durante as descobertas os alunos devem estar efetuando representações implícitas e é provável que
neste momento estejam acionando recursivamente a memória de curto prazo desenvolvendo e
reformulando intrinsecamente modelos mentais e consequentemente, caracterizando a condição de
aprendiz perceptor/representador da TASC.
A ação inicialexige um trabalho de preparaçãodo aluno na escola em conhecimentosbásicos
sobre o que vai ser visitado. Para durante a primeira visita, procurar iniciar um processo de
desenvolvimento de situaçõesimplícitas de aprendizagem, no questionamento eproblematizaçãodos
experimentos. Para na volta a escola, com mais tempo em sala de aula, as situações de
aprendizagem iniciadas na exposição, possam ser aprofundadas e solucionadas.Quanto à proposta
inicial de delimitar qual espaço educacional vai promover uma base de elementos para o outro
espaço colocar novos elementos, esse papel pode se reverter na sequência das idas as visitas e
retorno a escola, de acordo com as necessidades.
Neste ponto, estamos sugerindo trazer para a TASC o referencial teórico de
Vergnaud.Considerando como princípio que,um material de ensino para ser potencialmente
significativo precisa fazer com que os alunos inicialmenteo incorpore como situações
problematizadoras de aprendizagem(que por serem implícitas, através de acompanhamento
precisam ser explicitadas pelo aprendiz).Um material de ensino para ser potencialmente significativo
requisita que o aprendiz crie, a partir do mesmo, situações problemas de aprendizado, o que
vaireforçar e ampliar ainda mais a ideia de que, o fator isolado que mais influencia o aprendizado é
aquilo que o aluno já sabe.A preparação do ensino para uma aprendizagem significativa passaria a
envolver o desenvolvimento e aprimoramento conceitual, através de classes de situações de
aprendizado. Uma ideia que procuramos trazer de Vergnaud para organizar as estratégias de
abordagem da programação em classes de situações de ensino ou propostas de situações de
aprendizagem.
A requisiçãoda função de mediador trazida pela TASC na coordenação das atividades de
aprendizado, progressivamente no curso de uma aprendizagem não linear do aluno, deve ir
buscando acordos entre a necessidade de se acionar a memória de curto prazo para buscar
funcionalidade para um modelo relativo a um “conhecimento colocado em situação”. Porém, éna
memória de longo prazoque os modelos metais se armazenam ao atingir sua estabilidade
funcional.Passando daí a ser tratados como esquemas de assimilação. Na sequência do processo de
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aquisição de novos conhecimentosprecisam ser desenvolvidos novos modelospara que ganhem
funcionalidade e se tornem esquemas. No curso do desenvolvimento da programaçãose deve ir
buscandoacordosentre a parte responsável pela exposição e o professor em sala de aula. O sistema
de ensino que desenvolve a programação precisa se tornar potencialmente significativo para se
chegar a resultados favoráveis.
A teoria de assimilação é de vital importância para a estruturação da programação de ensino
conjunta.A ideia central desta teoria é a de queum novo conhecimento só adquire significado a partir
da interação com conhecimentos já estabelecidos na mente do aprendiz(subsunçores adequados
mais alguns elementos de inferências com capacidade dar significados a nova situação). Com a
interação, não só o novo conhecimento adquire significados, como também o conhecimento
existente que serviu de base é aprimorado em seus significados.
Os procedimentos estratégicos inicialmente são utilizados na apresentação da exposição de
experimentos no centro de ciências e precisam ter continuidade na escolana programação da
disciplina Física (ensino médio) e Ciências (ensino fundamental). Nas estratégias se encontram
previstas uma comparação entre os experimentos em que aparecerem semelhanças e discrepâncias
conceituais entre os fenômenos, para que se possa efetuar um processo de diferenciação e
reconciliação nas relações entre o conteúdo envolvido nos mesmos. Este processo instrucional de
diferenciação e reconciliação impõe organizar a programação de ensino “descendo e subindo” na
estrutura conceitual hierárquica do conteúdo a partir do momento que a nova informação vai sendo
apresentada. Vamos a seguir mostrar como o conteúdo da programação foi selecionado, arrumado,
relacionado e hierarquizado em conceitos e proposições. Na estruturação da programação de ensino
sobre a geração de energia elétrica, em síntese, as ideias mais gerais e inclusivas do corpo do
conteúdo utilizado têm como foco as relações e transformações de energia. Por esta razão, desde o
início, foi procurado tratar do princípio da conservação da energia (denominado primeira lei da
termodinâmica) e do princípio da eficiência e sentido com que ocorrem essas transformações
naturais (denominado de segunda lei da termodinâmica). Para depois progressivamente na
hierarquia ir se atendo aos detalhes e especificidades científico-tecnológicas do conhecimento sobre
a geração de energia elétrica que envolve os fenômenos: da indução eletromagnética (a lei de
Faraday e a lei de Lenz); o eletroquímico das pilhas e baterias (com as reações de oxirredução); e do
efeito fotovoltaico das células solares (um efeito fotoelétrico secundário na Física Moderna); e ainda
abrigaa geração de energia eletrostática (normalmente não utilizada para consumo), que envolve o
fenômeno de eletrização e descarga elétrica.O conteúdo listado até aqui pertenceà classe de
situações experimentais de ensinoafins sobre a produção de energia elétrica. Suasequência de
apresentação na programação seguiu a ordem de listagem acima e é justificada em razão da
importância de cada natureza de geração para atender as necessidades de consumo.Tivemosainda
outra classe de experimentos sobre a transferência de calor em aquecedores solares (que continua a
incorporar como ideias mais gerais os princípios termodinâmicos: da conservação e da eficiência),
mas que também envolve um conhecimento científico-tecnológico específico sobre a transmissão de
calor e sobre o efeito estufa (envolvia o aquecedor fototérmico de água, o fogão solar por espelho
curvo, e a estufa de desidratação).Esta classe de experimentos poderia ser apresentada antes ou
após a classe anterior (o que ficava a depender da irradiação solar no momento da visita). No
ordenamento das discussões na programação escolar recomendou-se quecada classe fosse
inicialmente tratada independentemente, havendo uma flexibilidade no ordenamento de
apresentação de cada experimento em determinada classe.Uma ou maisestratégias de exploração da
programação, dentro de cada classe de situações,podiam ser consideradas como subclasses, em
razão de um subconjunto de experimentos afins em conteúdo. A programação utilizou dez
experimentos da exposição. Existe um corpo de conceitos e proposições no conteúdo, do mais
inclusivo ao mais específico que categorizava o rol de experimentos de cada classe e subclasse. Na
unificação das classes consideradas, o conceito de energia é o mais geral enquanto que em relação às
proposições a lei de conservação da energia e a lei que regula a eficiência e o sentido de ocorrência
da transformação e da transmissão de caloreram consideradas as mais gerais e inclusivas da
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programação. Um exemplo de subclasse envolvia os experimentos sobre indução eletromagnética
(lei de Faraday e lei de Lenz). Os procedimentos estratégicos em síntese vão ser mostrados a seguir.
A estratégia 1 (experimento10), o “super looping”: efetua uma analise de se o
processamento de uma esfera em loop é efetuado com sobra (excesso) de energia mecânica ou sem
sobra, no limite, buscando acompanhar a minimização desta energia no processo. Utiliza a
conservação da energia mecânica na transformação da energia potencial gravitacional em energia
cinética, e associa o conceito de trabalho mecânico; neste experimento é efetuada uma analogia
entre o processamento do loop e a geração nas usinas hidroelétricas por queda d’água (se constitui
em uma estratégia que trazelementos da base de dados para a estratégia 2 e de certo modo para
toda a programação). As proposições são: a conservação da energia, a relação de transformação
entre energia cinética e potencial e a definição de trabalho mecânico. Os conceitossão: trabalho,
energia mecânica, energia cinética, energia potencial.
A estratégia 2 envolve os seguintes experimentos: a maquete de uma hidrelétrica
(experimento 1); a mini-usina elétrica à manivela (experimento2); a mini-usina hidroelétrica a jato
d’água (experimento 3); a mini-usina termoelétrica (experimento 9). O conhecimento explorado
envolve a geração de energia elétrica por indução eletromagnética (introduzindo a lei de Faraday
sem entrar em suas especificidades e explorando a lei de Lenz). No processo de transformação de
energia por realização de trabalho vai existir a preocupação em estabelecer a fonte primária, a
energia mecânica ou de energia térmica (para gerar energia mecânica) e na transformação a energia
secundária elétrica (estabelecendo a eficiência de cada processo de transformação). Envolve assim,
recursos hídricos, eólicos (fontes diretas de energia cinética), e ainda a energia química dos
combustíveis (na transmissão de calor para gerar energia cinética). Vale aqui uma observação que a
estratégia 3 vai complementar o fenômeno de indução magnética. Os conceitossão: trabalho e
energia (de diferentes naturezas: mecânica, térmica (a transmissão de calor entre dois reservatórios),
e a energia química (apenas para caracterizar a energia dos combustíveis, sem preocupações de
explicitar sua origem). Do funcionamento do circuito ligado ao gerador, entram os conceitos de:
diferença de potencial (força eletromotriz induzida, tensão, voltagem), corrente elétrica, carga
elétrica, e potência elétrica. Com relação à máquina térmica da geração termoelétrica dar noções dos
conceitos de temperatura, calor, e trabalho termodinâmico. As proposições são: as transformações
entre naturezas diferentes de energia; a primeira e a segunda lei da termodinâmica; a definição de
eficiência e do sentido com que ocorrem as transformações; a definição de trabalho associada à
transformação de energia, a lei de Lenz associada à conservação da energia e a eficiência do
processo.
A estratégia 3 envolve os seguintes experimentos: a indução eletromagnética; em sistemas
imã-bobina e eletroimã-bobina, (experimento 4). Trata de aprofundar a justificativa teórica ao
fenômeno de indução eletromagnética nas especificidades da lei de Faraday e também levando em
conta a lei de Lenz (complementando a estratégia 2). Os conceitossão:indução magnética,
campomagnético e fluxo de campo magnético (ou simplificadamente de magnetismo no ensino
fundamental); força eletromotriz induzida (diferença de potencial, ou ainda tensão e voltagem).
Também pode ser trabalhado em sua generalidade o conceito de circuito elétrico, corrente (contínua
e alternada),resistência, potência e carga elétrica (que está sendo considerado um trabalhado mais
afeto as especificidades da programação na escola). As proposições são: a lei de Faraday, a lei de
Lenz e a lei de Ampère (uma proposição especifica deste experimento). O experimentoefetua uma
conexão mais ampla entre o magnetismo e a eletricidade.
A estratégia 4 envolve os experimentos:a pilha elétrica de geração eletroquímica (reação de
oxirredução) e a célula solar (efeito fotovoltaico).Dois fenômenos bastante diferentes na produção de
energia elétricaque foram apresentados em conjunto por não explorar a fundo suas especificidades,
eexistirem traços de similaridades no funcionamento destes dois geradores como fontes de
alimentação emcircuitos:polarização elétrica definida,corrente contínua e tensão constante(uma
ligação é efetuada com a geração emcorrente alternada da estratégia 3). Uma análise comparativa
mostra as diferenças e similaridades (tais como: a reação acida exercer nas pilhas uma função similar
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a que a luz exerce nas células solares para efeito de eletrização do sistema; as placas de zinco e cobre
se eletriza nas pilhas por reação de oxirredução, enquanto as junções P e N da célula semicondutora
se eletrizam por efeito fotovoltaico). Os conceitos envolvidos foram discriminados acima escritos em
itálico. Quanto às proposições: as mais gerais são: o princípio da conservação e o daeficiência no
processo de geração de energia; as proposições específicas: areação de oxirredução e o efeito
fotovoltaico.
A estratégia 5 envolve o gerador eletrostático do tipo Van der Graff (experimento 7),
geraçãode energia potencial elétricaem alta tensão. O processo de eletrização por atrito na correia é
associado à realização de trabalho mecânico para movimentar a correia e
subsequentementeeletrizarpor indução eletrostáticaa cúpula condutora do gerador. Uma eletrização
com alta concentração de carga positiva). A concentração de carga elétrica na cúpula é tão intensa
que produz um potencial elétrico(da ordem de cem mil Volts), que produz umcampo elétrico (ou
simplificadamenteeletricidade) de efeito muito intenso nas proximidades. O conceito de potencial
elétrico e de energia potencial elétrica é melhores trabalhados neste experimento. É observado que a
geração em baixa potência e alta tensão inviabiliza este tipo de geração para consumo. Os conceitos
são:eletrização(por atrito, contato, e indução),carga elétrica, potencial elétrico,diferença de potencial
elétrico,energia potencial elétrica,campo elétrico, descarga elétrica, meiosisolantes e condutores. As
proposições são: a lei de conservação da energia e da eficiência e sentido das transformações de
energia;os processos de eletrização dos corpos (por atrito, contato e indução); a conservação da
carga; o trabalhomecânico.Com a apresentação destas cinco estratégias acabamos de percorrer
todas as estratégias contidas na classe de situações de ensino 1. Na trama conceitual utilizada nestas
cinco estratégias os conceitos mais gerais e abrangentes trabalhados foram: o de energia (atribuindo
principalmente às diferentes naturezas: mecânica, elétrica, luminosa, química, e térmica), trabalho,
eficiência, energia do tipo cinética e energia do tipo potencial (mecânica e elétrica). Os principais
conceitos específicos pertencentes aos experimentos contidos nesta classe são: potencial elétrico,
diferença de potencial, carga elétrica, corrente elétrica, indução eletromagnética, efeito
eletroquímico, efeito fotovoltaico, circuito elétrico, e potência.
Aclasse de situações 2 envolve apenas aestratégia 6(experimento 8) e tratada transmissão
de calor em sistemas de aquecimento a energia solar. Os conceitos mais inclusivos são: energia
térmica, temperatura, calor; os conceitos específicos são:fototérmico, intensidade de radiação solar,
reservatório de calor, sistema termodinâmico, meios transparentes e meios opacos, reflexão da
luz,espelhos côncavos, estufa. Asproposições são: a lei de conservação e a lei da eficiência e sentido
que ocorre a transmissão de energia;a relação entre calor e temperatura; as três formas de
transmissão de calor; o efeito estufa,leis de reflexão da luz.
Esperamos que, com a finalização de apresentação das estratégias, possa ser passada a ideia
da importância da eleição de conceitos e proposições da TAS para uma organização da hierarquia
conceitual. O que se estabelece em razão da frequência com que os conceitos e proposições
utilizados foram citados. A programação elaborada apresentada por estratégias pode dar uma ideia
de como através de um tratamento técnico-científico conseguimos problematizar os experimentos
da exposição.
Na TAS,a requisição de significados e o desenvolvimento de potencialidades
cognitivasrequisita que o material de ensino seja trabalhadoem uma sequência de práticas e
revisões, o suficientemente espaçadas e estruturadas (Ausubel et al, 1980, p. 258-259). Por esta
razão, na ação conjunta com a escola,em comum acordo, procuramos programaruma sequênciade
três visitasà exposição associadas ao retorno a escola, na sequência doque foi planejado.A frequência
das visitas e revisõesdeve ocorrer em razão do aprofundamento do assunto nas estratégias de
abordagem, e parao desenvolvimento de habilidades em resolver questões e problemas na escola
relacionados a visita. Na TAS, a atividade prática (intencional e tipicamente específica ao que vai ser
aprendido), juntamente com o treino, pode ter uma função muito importante em uma retenção com
significados. Qualquer que seja a natureza da atividade prática, a repetição ou revisão controlada,
dentro de uma frequência com que a mesma necessita ocorrer, se torna um procedimento de
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interesse e muito importante para causar um incremento no processo de assimilação. Porém,
quando o aluno não consegue evoluir no processo de assimilação, verificamos que a frequência das
revisõesapresentam efeitos negativos e se mostram na TAScomo repetições desnecessárias (sem
sentido enovidades) (ibid., p.259-261).
O interesse de revisitar a exposição precisa encontrar reforçono que se discute e se
amplianas ideias, a serem trabalhadas com mais tempo na escola. É preciso que as revisões (na
sucessão das visitas e no andamento da programação) possam atender às dificuldades dos
aprendizes, colocando novos ingredientes diante da capacidade, ritmo, e elementos de uma base
que seja essencial a assimilação (ibid., p. 269-270).Deve ser observado na sequência da programação
que as duas instâncias educacionais (o centro de ciências e a escola) se alternam em qual vai
propiciar elementos de base de uma para a outra.Pela TASas estratégias de ensino que utilizamos
podem desempenhar um efeito isolado muito importante na evolução da estrutura cognitiva,
quando vão sendo ampliadas em conteúdo na sucessão das práticas (na progressividade da
programação),no sentido de reduzir pensamentos dissociativos, aumentar a clareza, e ir dando
estabilidade a novos significados (ibid., p. 270-276).

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Como pôde ser visto, em conjunto com os fundamentos principaisexistem detalhes no corpo
da aprendizagem significativa que podem, como referencial, apontar caminhosà organização e
implementaçãode uma programação de ensino. Um dos objetivos de utilizar a aprendizagem
significativa foi justificar na práxiscomo organizar e sequenciar uma programação de
ensino,utilizando alguns de seus fundamentos. O que foi encontrado na TASnos fundamentos da
teoria de assimilação, pela composição metodológica entre a aprendizagem receptiva (majoritária)e
a aprendizagem por descoberta(pouco explorada), com relação a algunsaspectos específicos
referente à prática,ao treino, e à frequência de revisões, esobre a utilização das estratégiasde
abordagem. O desdobramento do trabalho apontou caminhos parase organizar e implementar uma
ação conjunta escola-centro de ciências para tornar o ensino mais eficiente e atualizado. Outro
ponto foi utilizar a TASC para justificara perspectiva do ensino CTS(crítico), para fazerreflexões sobre
a programação elaborada com base em alguns de seus princípios (aprendiz perceptor/representador,
não centralidade do livro de texto, abandono do quadro de giz), utilizados na organização das
estratégias de ensino sobre energia que foram mostradas, e ainda para incorporar alguns
fundamentos trazidos de outras teorias psicologiaspara justificar as estratégias elaboradas voltadas
para uma aprendizagem crítica. Este trabalho ocorreu em razão demostrar como o ensino tradicional
pode mudar o foco, a partirda perspectiva ausubeliana original e das atualizações trazidas pela TASC.
Pelo que conseguimos verificar nesta parceria, em relatos de professores e nos grupos de alunos
acompanhados, independente do que foi conseguido para uma atualização e melhoria da qualidade
de ensino, a visita integrada à programação escolar, aumenta a predisposição para a aprendizagem
em sala de aula e o interesse para com a Física. Este interesse envolve: contornar dificuldades para
com o aprendizado de Física,ampliar a visão da Física como Ciência e em sua associação a
Tecnologia.Procurar integrar o que se ensinana escola como que é mostrado pelos meios de
divulgação científica.
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