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RESUMO

O ato de aprender é algo extremamente complexo. Se considerarmos então que a
aprendizagem é um processo de integração e adaptação ao ambiente e que esse
ambiente não é estático, então aprendemos continuamente e nos modificamos
constantemente. A ênfase dessa pesquisa ressalta-se no processo metodológico ao qual
propomos para o ensino de ciências com aporte em Ausubel, resolução de problemas e
Atividades experimentais em conjunto, com a finalidade de responder ao seguinte
questionamento: A aplicação de atividades experimentais, fundamentada na Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel, utilizando-se Resolução de Problemas e
Experimentação como Metodologia de Ensino, facilita a aprendizagem dos alunos no
ensino de ciências? Para responder a essa pergunta trabalhou-se em sala de aula com
uma série de atividades experimentais de caráter investigativo e com ênfase na resolução
de problemas. Esses problemas foram propostos aos alunos e em seguida analisados
qualitativamente verificando ponto a ponto o progresso ou não dos mesmos. A pesquisa
realizada na 1ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Wanda David Aguiar, localizada
no bairro Raiar do Sol em Boa Vista – RR apresentou na sua proposta metodológica uma
sequencia didática de acordo com a teoria da Aprendizagem Significativa a qual orientou
todo o trabalho. Essa sequência didática deu espaços para que os alunos em dupla
realizassem os experimentos e se posicionassem a respeito dos resultados, os quais
foram minuciosamente coletados utilizando-se diferentes recursos: Avaliação diagnóstica,
relatórios, questionários, avaliação formativa, anotações em diário de campo, registro
fotográfico e observações em sala. A busca de evidência de aprendizagem foi analisada a
partir da diferenciação progressiva e reconciliação integradora segundo a proposta da
teoria de Ausubel. O resultado da pesquisa analisando-se todos os pontos, desde a
abordagem dos alunos para convidá-los até a participação no trabalho passando pela
avaliação diagnóstica, organizadores prévios, aulas experimentais, elaboração de
relatório, observando cada detalhe da sequência didática, apontou para uma evolução
satisfatória a respeito do ensino de ciências no momento em que se acrescenta uma
ferramenta a mais na metodologia do professor em sala, que os experimentos reforçaram
nos alunos uma constatação de que é possível aprender química de forma prazerosa.
Os resultados da pesquisa foram satisfatórios, indicando que a mesma traz uma
potencial contribuição para o ensino de ciências.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Metodologia. Ensino de Química.
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ABSTRACT

The learning act is something extremely complex. If we consider then that learning
is an integration and adaptation process to the environment and that this environment isn`t
static, then we learn continuously and modified in constantly. The research emphasis
stands out on the methodological process that we propose for science teaching with
contribution in Ausubel, problem solving and experimental activities together, with the
objective to answer the following question: The experimental activities application, based
on Ausubel`s Meaningful Learning Theory, using Problems Resolution and
Experimentation as teaching methodology, does facilitate students learning in science
education? To answer this question it was worked in the classroom with many
experimental activities of investigative character and with emphasis on problem resolution.
These problems have been proposed to students and then qualitatively analyzed checking
point to point the progress or not of the same. The research carried out in the 1st year of
high school at the Wanda David Aguiar State School, located in Raiar do Sol district in Boa
Vista - RR presented in its methodological proposal a didactic sequence according to the
Meaningful Learning theory which guided all the study. This didatic sequence got spaces
to students in pair carry experiments out and take a conclusion about the results, which
were collected thoroughly using different resources: Diagnostic evaluation, reports,
quizzes, formative evaluation, field diary notes, photographic records and classroom
observations. The search for learning evidence was analyzed from the progressive
differentiation and integrative reconciliation according to the Ausubel's theory proposal.
The search result analyzing all the topics, since the students' approach to invite them to
participate in the study through the diagnostic evaluation, previous organizers,
experimental classes, report preparing, observing each teaching sequence detail, pointed
to a satisfactory development in respect of science education at the time that it adds
another tool in the teacher's methodology in the classroom, the experiments reinforced to
students an assurance that it`s possible to learn chemistry in a pleasant way.
The search results were satisfactory, indicating that it brings a potential
contribution to science education.

Key words: Meaningful learning, Methodology, Chemistry Education.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, percebe-se uma grande contribuição de formação acadêmica,
seja para garantir um bom emprego, ou estabelecer boas relações comerciais ou
diplomáticas, ou simplesmente pela necessidade de desenvolver uma cultura voltada à
formação de interesses pessoais como, por exemplo, uma formação pessoal, que faça do
indivíduo uma pessoa culturalmente estabelecida.
A aprendizagem é uma das necessidades considerada mais importante para o
comportamento humano. Logo o ato de comer e beber que é inato do ser, mas que se
desenvolve ao longo da vida, de se abrigar e vestir, de falar e agir os papeis sociais e os
preconceitos, valores e atitudes são aprendidos. O ser humano aprende a aprender.
O ato de aprender é algo extremamente complexo. Se considerarmos então que a
aprendizagem é um processo de integração e adaptação ao ambiente e que esse
ambiente não é estático, então aprendemos continuamente e nos modificamos
constantemente.
No que se refere ao ensino em relação a aprendizagens, diferentes autores,
existem uma gama de oportunidades de leituras que favorecem o entendimento e
contribuem para a melhoria do ensino em diferentes perspectivas. E é exatamente nesse
enfoque, ou seja, na busca desse aprendizado e nessa tentativa de contribuir com a
melhoria no ensino e na aprendizagem que propomos esse estudo, que tem como foco
principal a metodologia aplicada em sala de aula.
Uma questão que pode contribuir para uma melhor aprendizagem volta-se à a
essa metodologia, que em muitos casos desfavorece esse processo pela dificuldade de
entender como ou de que forma os alunos aprendem. Com base nessa preocupação,
buscou-se por implementar uma concepção em favor da metodologia aplicada pelo
professor em sala de aula, acrescentado nesse cenário uma visão a respeito da atividade
experimental através da resolução de problemas com a finalidade de investigar sua
contribuição como facilitadora da aprendizagem.
Apoiou-se na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, mas pelo fato de
essa teoria ser bastante complexa, optou-se por explorar alguns pontos fundamentais: a
motivação, os subsonçores, a avaliação diagnóstica os organizadores prévios e a ela
implementou-se as atividade de resolução de problema e atividades experimentais em
laboratório de ciências. Essa relação buscou atender o problema da pesquisa, ou seja, se
14

a aplicação de atividades experimentais, fundamentada nessa teoria de aprendizagem,
utilizando-se resolução de problemas como metodologia de ensino, facilitava a
aprendizagem dos alunos da 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Wanda David
Aguiar no ensino de reações químicas.
Analisou-se através de avaliação escrita, observações em sala e produção de
relatório com aporte em Ausubel e observou-se uma contribuição para o ensino. A análise
dessa combinação ou seja; atividades experimentais, resolução de problemas e a teoria
de Ausubel foi o ponto principal e considera-se como o objetivo dessa pesquisa.
Para fazer a análise dessa questão, buscou-se atender alguns objetivos
específicos que serviram de base para chegarmos à resposta desse problema, são eles:
Analisar as condições para a implementação de novos conceitos (subsunsores)
envolvidos no conteúdo de reações químicas, através de avaliação diagnóstica.
Construir diferentes situações problemas com base nos conteúdos a serem
estudados.
Avaliar o avanço da aprendizagem dos estudantes através de avaliações formativas.
Propor uma sequência didática do conteúdo de reações químicas para a 1ª série do
ensino médio.
O desafio seguinte foi buscar respostas para essas questões através das
observações dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e avaliado pelo pesquisador. A
base desse trabalho se justifica pela necessidade de uma metodologia que estimule a
participação dos alunos no processo e possibilite a aquisição de novos conceitos nos
conteúdos a serem tratados.
As atividades de resolução de problemas em conjunto com a experimentação
foram utilizados como recurso metodológico, aplicadas de acordo com uma sequência
didática planejada de forma a favorecer a participação dos alunos na produção do seu
conhecimento, deixando de ser um mero espectador.
As aprendizagens de novos conceitos ficaram evidentes à medida que os alunos
colocaram em prática as atividades experimentais em laboratório, não se trata de aulas
em sala e em seguida a experimentação a fim de comprovar hipóteses, mas as mesmas
foram construídas à medida que os estudantes desenvolveram essas atividades
experimentais no laboratório.
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Os dados analisados nessa pesquisa foram cuidadosamente anotados nos mais
diferentes recursos, como por exemplo: Avaliação diagnóstica, relatórios, questionários,
avaliação formativa, anotações em diário de campo, fotos e observações em sala.
A preocupação na escolha do tema de estudo, surgiu de uma reflexão sobre os
métodos de ensino apresentados em grande parte da vida estudantil. Propomos esse
estudo na perspectiva testar caminhos diferentes ao ensino, com ênfase nas questões
metodológicas e fundamentadas em uma teoria de aprendizagem, buscando-se maior
produtividade tanto para o ensino como para a aprendizagem.
Enfatiza-se nesse trabalho, a valorização daquilo que o aluno já sabe. Segundo
Ausubel para a aprendizagem ser significativa é imprescindível que os conhecimentos
prévios dos estudantes sejam levados em consideração. Nesse contexto as aulas
experimentais voltadas para problemas reais do dia-a-dia dos estudantes podem
possibilitar uma interação na qual o mesmo expõe seus questionamentos.
Uma das formas mais acessíveis de proporcionar aos alunos que aprendam a
aprender é a utilização da resolução de problemas como metodologia de ensino.
Nesse sentido, acredita-se que as aulas voltadas para os experimentos, mesmo
simples, possibilitam ao aluno a oportunidade de ele mesmo criar ou buscar estratégias
para resolver determinadas situações, aguçando mais o interesse pela aprendizagem e
em especial para a aprendizagem de química.
Essa busca pela diferença é uma questão pessoal proposta aqui pelo
pesquisador, que durante anos em sala de aula, ouve as mesmas lamentações dos
alunos “nós não temos aulas prática”. Os motivos apontados pelos profissionais da área
são sempre os mesmos: Falta de material e espaços adequados. Hoje esse tipo de
desculpas não são mais aceitas tendo em vista que podemos buscar meios alternativos
para que possamos oportunizar esse tipo de ensino aos nossos alunos.
Por essas razões persiste nessa busca, tentar mostrar que é possível agregar às
aulas atividades práticas combinadas com situações problemas.
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CAPÍTULO I

1- PRESSUPOSTO TEÓRICO
1.1- APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O conceito central da teoria de Ausubel que sustenta esse trabalho é o de
aprendizagem significativa, 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. Nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de
conhecimento, a qual Ausubel chama de conceito subsunçor ou, simplesmente
“subsunçor” existente na estrutura cognitiva de quem aprende.
Para Moreira (2006), a aprendizagem significativa ocorre quando a nova
informação “ancora-se” em conceitos relevantes (subsunçores), preexistentes na estrutura
cognitiva do aprendiz. Segundo o mesmo autor, o que influencia na aprendizagem
significativa, é aquilo que o aluno já sabe. Para este teórico o conhecimento prévio do
aluno é a chave para a aprendizagem significativa e a identificação desses
conhecimentos é que deverá orientar o professor organizar as atividades potencialmente
significativas que o estudante avance no seu conhecimento.
Ausubel faz referência a dois tipos de aprendizagem: A aprendizagem por
descoberta na qual o conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aluno e
a aprendizagem por recepção em que o conteúdo a ser aprendido é apresentado ao
aprendiz em sua forma final. Esse trabalho enfatiza a aprendizagem por recepção, dar-se
ênfase a esse tipo de aprendizagem e toda a metodologia estará condicionada a
aprendizagem por recepção. Mas a aprendizagem só é significativa, segundo a
concepção ausubeliana, se o novo conteúdo for incorporado de forma não arbitrária e não
literal à estrutura cognitiva, ou seja, não ao pé da letra, mas que também não seja de
qualquer maneira.
Segundo Ausubel (1978, p.41)
A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideia
simbolicamente expressa sejam relacionadas, de maneira substantiva (não
literal) e não arbitrária, ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto
de sua estrutura cognitiva especificamente relevante (isto é, um
subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um
conceito ou uma proposição já significativos.
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Para Moreira (2006), uma das condições para ocorrência de aprendizagem
significativa é que o material a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) à
estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. Um material com
essas características é dito potencialmente significativo. A condição de que o material
seja potencialmente significativo envolve dois fatores principais, ou duas condições
subjacentes: a natureza do material, em si, e a natureza da estrutura cognitiva do
aprendiz, o aluno precisa ter disposição para aprender e o conteúdo a ser aprendido tem
que ser potencialmente significativo.
Em se tratando das aulas no laboratório de ciências para o ensino da química,
Guimarães (2009) considera que:
O professor pode considerar, em aulas expositivas, as descobertas dos
aprendizes para trabalhar significativamente os conteúdos pretendidos,
pois ao trabalhar com as dificuldades e explicações dos alunos ao
fenômeno, ele aliará as concepções prévias aos novos conhecimentos.
Não se trata de trabalhar a química que só existe no livro e para a escola.

As atividades desenvolvidas no laboratório também abrem espaço e possibilidades
ao professor para considerar ou reconsiderar alguns aspectos ligados à sua práxis, como
por exemplo, sua forma de avaliar, pois tendo o ensino de ciências uma cultura de
formalismo essencialmente lógico parece natural que os professores em sua avaliação
siga a mesma característica.
Para Freire (2004), no entanto, alerta de que a avaliação deve servir também para
o professor refletir sobre as suas práticas, estratégias e adequação das mesmas,
permitindo-lhe acompanhar o envolvimento dos alunos nas tarefas didáticas, analisando a
progressão das aprendizagens preconizadas, Perspectiva que pode muito bem ser
embasada pela teoria ausubeliana, pois em se tratando de avaliação esta, assume que se
deve potencializar a avaliação dos principais objetivos pretendidos na aprendizagem, e
por isso devem ser formulados de maneira clara, sendo apresentado previamente aos
alunos.
Faria (1989) identifica que na teoria da aprendizagem significativa a avaliação é
uma experiência útil de aprendizagem para os alunos, uma vez que os obriga a revisar;
consolidar, esclarecer e integrar os diversos assuntos tratados, ações essenciais em se
tratando de práticas de laboratórios.
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De acordo com o exposto, acreditamos que a teoria da Aprendizagem significativa
de Ausubel pode reforçar a importância dos laboratórios no ensino de química e orientar o
professor a desenvolver um processo de ensino mais eficiente, pautado no interesse do
estudante, pois assim como este teórico acredita-se que o estudante não aprende ao
acaso, mas de forma consciente em todo o processo de ensino e aprendizagem.
Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e
os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva.
De acordo com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a forma de
aprendizagem significativa, na qual uma nova ideia, um novo conceito, uma nova
proposição, mais abrangente, passa a subordinar conhecimentos prévios é chamada de
aprendizagem significativa superordenada. Não é muito comum; a maneira mais típica de
aprender significativamente é a aprendizagem significativa subordinada, na qual um novo
conhecimento adquire significado na ancoragem interativa com algum conhecimento
prévio especificamente relevante.
Para Moreira (2010 p.4) a clareza, a estabilidade cognitiva, a abrangência, a
diferenciação de um subsunçor variam ao longo do tempo, ou melhor, das aprendizagens
significativas do sujeito. Trata-se de um conhecimento dinâmico, não estático, que pode
evoluir. Em linguagem coloquial poderíamos dizer que “nossa cabeça” está “cheia” de
subsunçores, uns já bem firmes outros ainda frágeis, mas em fase de crescimento, uns
muito usados outros raramente, uns com muitas “ramificações‟, outros “encolhendo”.
Naturalmente, esses conhecimentos interagem entre si e podem organizar-se e
reorganizar-se. Ou seja, “nossa cabeça” contém um conjunto dinâmico de subsunçores.
Em termos mais técnicos, Moreira (2010 p.5) ao invés de “cabeça” poderíamos
falar em estrutura cognitiva e dizer que o complexo organizado de subsunçores e suas
inter-relações, em certo campo de conhecimentos, poderia ser pensando como
constituindo a estrutura cognitiva de um indivíduo nesse campo.
Para Moreira (2010 p. 5), tais conhecimentos podem ser de natureza conceitual,
procedimental ou atitudinal. No entanto, os subsunçores de Ausubel se referem muito
mais ao conhecimento declarativo (conceitual), tanto é que muitas vezes ele falava em
conceito subsunçor, nomenclatura que hoje não nos parece adequada porque restringe
muito o significado de subsunçor, induzindo a que seja pensado como um conceito
determinado.
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A estrutura cognitiva, considerada como uma estrutura de subsunçores interrelacionados e hierarquicamente organizados é uma estrutura dinâmica caracterizada por
dois processos principais, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.
Moreira (2010 p. 5 e 6), a diferenciação progressiva é o processo de atribuição de
novos significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo)
resultante da sucessiva utilização desse subsunçor para dar significado a novos
conhecimentos. A reconciliação integradora, ou integrativa, é um processo da dinâmica da
estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação progressiva, que consiste em eliminar
diferenças

aparentes,

resolver

inconsistências,

integrar

significados,

fazer

superordenações.
Quando aprendemos de maneira significativa temos que progressivamente
diferenciar significados dos novos conhecimentos adquiridos a fim de perceber diferenças
entre eles, mas é preciso também proceder a reconciliação integradora.

1.2 – Aprendizagem Receptiva versus Aprendizagem por Descoberta

Segundo Moreira (2010 p. 13), aprendizagem receptiva é aquela em que o
aprendiz “recebe” a informação, o conhecimento, a ser aprendido em sua forma final. Mas
isso não significa que essa aprendizagem seja passiva, nem que esteja associada ao
ensino expositivo tradicional. A “recepção” do novo conhecimento pode ser, por exemplo,
através de um livro, de uma aula, de uma experiência de laboratório, de um filme, de uma
simulação computacional, de uma modelagem computacional, etc..
De acordo com Moreira (2010 p. 13), aprender receptivamente significa que o
aprendiz não precisa descobrir para aprender. Mas isso não implica passividade. Ao
contrário, a aprendizagem significativa receptiva requer muita atividade cognitiva para
relacionar, interativamente, os novos conhecimentos com aqueles já existentes na
estrutura cognitiva, envolvendo processos de captação de significados, ancoragem,
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.
Aprendizagem por descoberta implica que o aprendiz primeiramente descubra o
que vai aprender. Mas, uma vez descoberto o novo conhecimento, as condições para a
aprendizagem

significativa

são as mesmas: conhecimento prévio

adequado e

predisposição para aprender. Exceto em crianças pequenas, a aprendizagem por
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descobrimento não é condição para aprender de maneira significativa. De um modo geral,
não é preciso descobrir para aprender significativamente.

1.3 - Formas e tipos de Aprendizagem Significativa

Para Moreira (2010 p. 14), pode-se distinguir entre três formas de aprendizagem
significativa:

por

Analogamente,

subordinação,
pode-se

por

identificar

superordenação

e

modo

combinatório.

três

aprendizagem

significativa:

tipos

de

de

representacional (de representações), conceitual (de conceitos) e proposicional (de
proposições).
Ainda de acordo com Moreira (2010 p. 14 e 15), a aprendizagem significativa é
dita subordinada quando os novos conhecimentos potencialmente significativos adquirem
significados, para o sujeito que aprende, por um processo de ancoragem cognitiva,
interativa, em conhecimentos prévios relevantes mais gerais e inclusivos já existentes na
sua estrutura cognitiva. A aprendizagem superordenada envolve, então, processos de
abstração, indução, síntese, que levam a novos conhecimentos que passam a subordinar
aqueles que lhes deram origem. É um mecanismo fundamental para a aquisição de
conceitos, como no exemplo dado.
Para Moreira (2010 p. 16), aprendizagem combinatória é, então, uma forma de
aprendizagem significativa em que a atribuição de significados a um novo conhecimento
implica interação com vários outros conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva,
mas não é nem mais inclusiva nem mais específica do que os conhecimentos originais.
Têm alguns atributos criteriais, alguns significados comuns a eles, mas não os subordina
nem superordena.
Aprendizagem representacional é a que ocorre quando símbolos arbitrários
passam a representar, em significado, determinados objetos ou eventos em uma relação
unívoca, quer dizer, o símbolo significa apenas o referente que representa. A
aprendizagem conceitual ocorre quando o sujeito percebe regularidades em eventos ou
objetos, passa a representá-los por determinado símbolo e não mais depende de um
referente concreto do evento ou objeto para dar significado a esse símbolo. Trata-se,
então, de uma aprendizagem representacional de alto nível.
O terceiro tipo, a aprendizagem proposicional, implica dar significado a novas
ideias expressas na forma de uma proposição. As aprendizagens representacionais e
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conceituais são pré-requisito para a proposicional, mas o significado de uma proposição
não é a soma dos significados dos conceitos e palavras nela envolvidos.
A aprendizagem proposicional pode ser subordinada, superordenada ou
combinatória. Analogamente, a aprendizagem conceitual pode ocorrer por subordinação,
superordenação ou combinação, relativamente a conhecimentos prévios existentes na
estrutura cognitiva.

1.4 - Condições para a Aprendizagem Significativa
Segundo Ausubel (1978, p.41):

A essência do processo de aprendizagem significativa é que 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 especificamente relevante (isto é, um
subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um
conceito ou uma proposição já significativos.

Essencialmente, são duas as condições para a aprendizagem significativa: 1) o
material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e 2) o aprendiz deve
apresentar uma predisposição para aprender. Moreira (2010 p. 8).
A primeira condição implica: l) que o material de aprendizagem (livros, aulas,
aplicativos) tenha significado lógico (isto é, seja relacionável de maneira não-arbitrária e
não-literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante) e 2) que o aprendiz tenha em
sua estrutura cognitiva ideias-âncora relevantes com as quais esse material possa ser
relacionado. Quer dizer, o material deve ser relacionável à estrutura cognitiva e o aprendiz
deve ter o conhecimento prévio necessário para fazer esse relacionamento de forma nãoarbitrária e não- literal.
Segundo Moreira (2010 p. 8), é o aluno que atribui significados aos materiais de
aprendizagem e os significados atribuídos podem não ser aqueles aceitos no contexto da
matéria de ensino. Naturalmente, no ensino o que se pretende é que o aluno atribua aos
novos conhecimentos, veiculados pelos materiais de aprendizagem, os significados
aceitos no contexto da matéria de ensino, mas isso normalmente depende de um
intercâmbio, de uma “negociação”, de significados, que pode ser bastante demorada.
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A segunda condição é talvez mais difícil de ser satisfeita do que a primeira: o
aprendiz deve querer relacionar os novos conhecimentos, de forma não-arbitrária e nãoliteral, a seus conhecimentos prévios. É isso que significa predisposição para aprender.
Não se trata exatamente de motivação, ou de gostar da matéria. Por alguma
razão, o sujeito que aprende deve se predispuser a relacionar (diferenciando e
integrando) interativamente os novos conhecimentos a sua estrutura cognitiva prévia,
modificando-a,

enriquecendo-a,

elaborando-a

e

dando

significados

a

esses

conhecimentos. Pode ser simplesmente porque ela ou ele sabe que sem compreensão
não terá bons resultados nas avaliações. Aliás, muito da aprendizagem memorística sem
significado (a chamada aprendizagem mecânica) que usualmente ocorre na escola resulta
das avaliações e procedimentos de ensino que estimulam esse tipo de aprendizagem.
Por outro lado, o aluno pode querer dar significados aos novos conhecimentos e
não ter conhecimentos prévios adequados, ou o material didático não ter significado
lógico, e aí voltamos à primeira condição: o material deve ser potencialmente significativo.
Resumindo, são duas as condições para aprendizagem significativa: material
potencialmente

significativo

(que

implica

logicidade

intrínseca

ao

material

e

disponibilidade de conhecimentos especificamente relevantes) e predisposição para
aprender.
Para Vergnaud (1990), por exemplo, a conceitualização constitui o núcleo do
desenvolvimento cognitivo. Portanto, no âmbito de sua teoria dos campos conceituais,
conceitualização é um subsunçor hierarquicamente superior ao de estruturas gerais de
pensamento.
A estrutura cognitiva, considerada como uma estrutura de subsunçores interrelacionados e hierarquicamente organizados é uma estrutura dinâmica caracterizada por
dois processos principais, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.
A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significados a
um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo) resultante da
sucessiva utilização desse subsunçor para dar significado a novos conhecimentos.
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1.5 - O papel da estrutura cognitiva
Na perspectiva da aprendizagem significativa ausubeliana, a estrutura cognitiva
prévia é o principal fator, a variável isolada mais importante, afetando a aprendizagem e a
retenção de novos conhecimentos.
A clareza, a estabilidade e a organização do conhecimento prévio em um dado
corpo de conhecimentos, em certo momento, é o que mais influencia a aquisição
significativa de novos conhecimentos nessa área, em um processo interativo no qual o
novo ganha significados, se integra e se diferencia em relação ao já existente que, por
sua vez, adquire novos significados fica mais estável, mais diferenciado, mais rico, mais
capaz de ancorar novos conhecimentos. Moreira (2010 p. 8)
Segundo o ponto de vista ausubeliano, o primeiro e mais importante fator
cognitivo a ser considerado no processo instrucional é a estrutura cognitiva do aprendiz
no momento da aprendizagem. E ela, tanto em termos de conteúdo substantivo como de
propriedades organizacionais em certa área de conhecimento, o principal fator
influenciando a aprendizagem significativa e a retenção nessa área. Se a estrutura
cognitiva é clara, estável e adequadamente organizada, significados precisos e não
ambíguos emergem e tendem a ser retidos (isto é, dissociáveis das ideias - ancoraou
subsunçores). Contudo, se ela é instável, ambígua e desorganizada, tende a inibir a
aprendizagem significativa e a retenção e favorecer a aprendizagem mecânica. Portanto,
é principalmente pela aquisição de uma estrutura cognitiva adequada (isto é, com
aspectos relevantes, claros, estáveis e hierarquicamente organizados) que a nova
aprendizagem e a retenção são facilitadas.
De acordo com Ausubel (1978, p.164), três variáveis importantes da estrutura
cognitiva devem ser levadas em conta na facilitação da aprendizagem significativa e da
retenção: 1) a disponibilidade, na estrutura cognitiva do aprendiz, de idéias - ancora,
especificamente relevantes, em um nível ótimo de inclusividade, generalidade e
abstração; 2) a medida em que essas ideias são discrimináveis de conceitos e princípios,
similares ou diferentes (mas potencialmente confundíveis), usados no material de
aprendizagem, e 3) a estabilidade e clareza das ideias - ancora.
Fazer com que o aprendiz adquira um corpo de conhecimento claro, estável e
organizado e, segundo Ausubel (1978, p. 167) mais que a principal meta da atividade em
sala de aula ou a principal variável dependente usada na avaliação eficácia do ensino,

24

pois, uma vez adquirido, esse conhecimento (estrutura cognitiva) passa a ser a principal
variável independente na aquisição de novas informações na mesma área.
A estrutura cognitiva do aprendiz, por sua vez, pode, no ensino de qualquer
disciplina, ser influenciada de duas maneiras: 1) substantivamente, pela apresentação ao
aprendiz de conceitos e princípios unificadores inclusivos, com maior poder explanatório e
propriedades integradoras; e 2) programaticamente, pelo emprego de métodos
adequados de apresentação do conteúdo e utilização de princípios programáticos
apropriados na organização sequencial da matéria de ensino. O que foi dito nesta seção e
coerente com a primeira parte da assertiva ausubeliana de que “o fator isolado mais
importante influenciando a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe; averigue isso e
ensine-o de acordo”. A segundo parte (o “averigue isso”, ou seja, a identificação da
estrutura cognitiva existente).

1.6 - Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa

Uma vez selecionados, Ausubel, (apud Prass 2012 p.33), os conceitos mais
importantes a serem trabalhados, cabe determinar a maneira e a sequência em que este
estudo se dará. Ausubel propõe dois princípios que podem nortear o trabalho:

1.6.1 - Diferenciação Progressiva
As ideias e os conceitos devem ser preferencialmente trabalhados em uma ordem
crescente de especificidade, dos mais gerais, para os mais específicos, pois:
1. É mais fácil para o ser humano compreender os aspectos diferenciados de um
todo previamente aprendido, do que formular o todo mais inclusivo a partir das suas
partes diferenciadas previamente aprendidas. Ou seja, generalizar a partir de conceitos
mais específicos é mais difícil do que aprender conceitos particulares a partir de um mais
geral.
2. Este tipo de hierarquia e a que acontece na mente de cada pessoa: as ideias
mais gerais/inclusivas ocupam o topo da estrutura cognitiva, e têm subordinadas a si
ideias progressivamente mais específicas/menos inclusivas.
Quando se programa a matéria de acordo com o princípio de diferenciação
progressiva, de acordo com Ausubel (2003 p.166), apresentam-se, em primeiro lugar, as
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ideias mais gerais e inclusivas da disciplina e, depois, estas são progressivamente
diferenciadas em termos de pormenor e de especificidade.
Esta ordem de apresentação corresponde, presumivelmente, à sequência natural
de aquisição de consciência cognitiva e de sofisticação, quando os seres humanos estão
expostos, de forma espontânea, quer a uma área de conhecimentos completamente
desconhecida, quer a um ramo desconhecido de um conjunto de conhecimentos familiar.
Também corresponde à forma postulada, através da qual se representam, organizam e
armazenam estes conhecimentos nas estruturas cognitivas humanas.
Em resultado desta prática inadequada, os estudantes e os professores são
coagidos para tratarem os materiais potencialmente significativos como se possuíssem
um caráter memorizado e, consequentemente, os primeiros passam por dificuldades
desnecessárias e por um êxito diminuído quer na aprendizagem, quer na retenção.
O ensino da matemática e das ciências, Ausubel (2003 p.167), por exemplo,
continua a basear-se muito na aprendizagem memorizada de fórmulas e de passos de
procedimentos, no reconhecimento memorizado de „problemas tipo‟ estereotipados e na
manipulação mecânica de símbolos.
Na ausência de ideias claras e estáveis, que podem servir como pontos de
ancoragem e de focos de organização para a incorporação de material novo e
logicamente significativo, os estudantes vêem-se presos numa teia de incompreensão e
possuem poucas tarefas de aprendizagem, mas memorizadas, para fins de avaliação.
De acordo com Ausubel (2003 p.167) Pode alcançar-se a diferenciação
progressiva através da programação de matérias, utilizando- se uma série hierárquica de
organizadores (por ordem descendente de inclusão), precedendo cada um deles a
unidade correspondente de material pormenorizado e diferenciado, e fazendo-se a
sequência do material em cada unidade, por ordem descendente de inclusão.
Desta forma, Ausubel (2003 p.167), não só se torna disponível um subsunçor
adequadamente relevante e inclusivo, para proporcionar um apoio ideário para cada
unidade

componente

da

matéria

diferenciada,

como

também

se

diferenciam,

progressivamente, as ideias dentro de cada unidade, bem como as várias unidades em
relação umas com as outras – organizadas por ordem descendente de inclusão.
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1.6.2 - Reconciliação Integradora

Diz respeito à forma com que se relacionam as ideias a serem apresentadas para
o aluno, e como estas serão relacionadas por ele na sua estrutura cognitiva. O foco está
na possibilidade de que eventuais semelhanças, diferenças e contradições não sejam
devidamente trabalhadas ou elucidadas, de modo que o estudante pode deixar de fazer
algumas “conexões" interessantes, fazê-las erroneamente ou perdê-las com o tempo.
O princípio de reconciliação integradora da estrutura cognitiva, de acordo com
Ausubel (2003 p.168), quando implementado através de uma programação apropriada do
material de instrução, pode descrever-se melhor como detentor de um espírito e de uma
abordagem antiética em relação à prática habitual, entre os escritores de manuais, de
compartimentação e segregação de ideias ou tópicos particulares somente dentro dos
capítulos ou sub-capítulos respectivos. Implícitos a esta prática estão os pressupostos
(talvez logicamente válidos, mas certamente insustentáveis em termos psicológicos) de
que se fornecem as considerações pedagógicas, de forma adequada, se os tópicos
sobrepostos forem tratados de modo autônomo, de forma a apresentar-se cada tópico
apenas num dos vários contextos possíveis, sempre que a consideração seja relevante e
garantida.
Ausubel (2003 p.168) enfatiza que, além disso, alguns manuais partem do
princípio de que os estudantes conseguem desempenhar de forma satisfatória (e habitual)
todas as referências necessárias de ideias relacionadas. Por isso, faz-se pouco esforço,
de forma explícita, para se explorarem as relações entre ideias relacionadas, para se
indicarem

semelhanças

e

diferenças

significativas,

para

se

reconciliarem

as

inconsistências reais ou aparentes e para se combinar ou integrar ideias semelhantes que
sejam logicamente relacionais umas com as outras.
Para Ausubel (2003 p.168), o princípio de reconciliação integradora também se
aplica quando se organiza a matéria em linhas paralelas, quando se apresentam materiais
relacionados de forma sequencial, mas não existe dependência sequencial intrínseca de
um tópico para o seguinte. Ao contrário do caso da matéria sequencialmente dependente,
as tarefas de aprendizagem sucessiva são, por inerência, independentes umas das
outras, na medida em que a compreensão do material da parte II não pressupõe a
compreensão do da parte I.
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Cada conjunto de material é logicamente autônomo e pode apreender-se
adequadamente por si só, sem qualquer referência ao outro; por conseguinte, a ordem de
apresentação é irrelevante. Esta situação prevalece, por exemplo, na apresentação de
posições teóricas alternativas de ética, religião e epistemologia; teorias opostas da
evolução biológica; e diferentes abordagens da aprendizagem e da teoria da
personalidade, nos vários manuais onde estes tópicos são respectivamente relevantes.
Nessa mesma obra pagina 169, Ausubel, diz que em alguns casos de
aprendizagem e de retenção significativas, a principal dificuldade não é de capacidade de
discriminação, mas de contradição aparente entre as ideias estabelecidas na estrutura
cognitiva e as novas proposições do material de aprendizagem. Nestas circunstâncias, o
aprendiz pode considerar, sumariamente, as novas proposições como inválidas, podem
tentar compartimentá-las como entidades isoladas de conhecimentos anteriormente
apreendidos, ou pode tentar a reconciliação integradora sob um subsunçor mais inclusivo.
Afirma ainda que a compartimentação pode considerar-se uma defesa comum
contra o esquecimento antecipado em muitas situações de aprendizagem escolar. Ao
isolar-se, de forma arbitrária, conceitos e informações. É possível evitar-se a confusão, a
interação e a assimilação obliterante das ideias contraditórias mais estabelecidas na
estrutura cognitiva. Isto, como é óbvio, é simplesmente um caso especial de
aprendizagem por memorização.

1.7 - Os Subsunçores
Muitas vezes pensa-se que os subsunçores são apenas conceitos e até mesmo
usa-se o termo conceitos subsunçores. Isso decorre da ênfase que Ausubel dava aos
conceitos estruturantes de cada disciplina que deveriam ser identificados e ensinados aos
alunos e que, uma vez aprendidos significativamente, serviriam de subsunçores para
novas aprendizagens significativas.
A teoria da aprendizagem significativa ao estabelecer o conhecimento prévio do
sujeito como referência explicita claramente que este é elemento básico e determinante
na organização do ensino. Ausubel diz que; “Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia
educacional a um único princípio, diria isto: o fator singular que mais influencia a
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine-o de acordo”
Ausubel, Novak, Hanesian, (1980, p. 137).
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Quando Ausubel refere-se ao conhecimento prévio, não o estuda por ele mesmo
(o conhecimento previamente adquirido), mas tem como horizonte o processo de ensino e
aprendizagem escolar. Em função desse processo é que considera necessária a
identificação e o estudo dos conceitos iniciais relevantes – conceitos âncoras,
subsunçores, articuladores, integradores – presentes na estrutura cognitiva do estudante
para que funcionem como estruturas integradoras de novos conteúdos ensinados na
escola. Assim, conhecimento prévio define-se num trânsito, em função de uma mudança,
na qual certa estrutura cognitiva inclusiva já existente está em relação a um novo
conhecimento. Nesse processo, tanto a estrutura cognitiva já existente como o novo
conhecimento incorporado são modificados, pois influenciam-se mutuamente durante a
experiência de aprender significativamente (AUSUBEL, 2003; TAVARES, 2004).
Neste sentido, quando trata do conhecimento prévio, Ausubel está referindo-se à
situação de ancoragem, ou seja, ao processo de integração de novos conteúdos
(conceitos, proposições) à estrutura cognitiva do sujeito. Apresenta, então, uma
concepção mais “positiva” do conhecimento prévio – como uma construção interna
embora de caráter provisório – que constitui uma condição própria e necessária do
processo de construção de conceitos científicos (SANTOS, 1998).

Por conseguinte, parece aparente que não só a presença de ideias
ancoradas claras, estáveis, discrimináveis e relevantes na estrutura
cognitiva é o principal fator de facilitação da aprendizagem significativa,
como também a ausência de tais ideias constitui a principal influência
limitadora ou negativa sobre a nova aprendizagem significativa. Um destes
fatores limitadores é a existência de ideias preconcebidas erradas, mas
tenazes. Contudo e infelizmente, tem-se feito muito pouca investigação
sobre este problema crucial, apesar do fato de que a não aprendizagem de
ideias preconcebidas, em alguns casos de aprendizagem e retenção
significativas, pode muito bem provar ser o único e mais determinante e
manipulável fator na aquisição e retenção de conhecimentos de matérias
(AUSUBEL, 2003, p. 155).

Como o próprio autor estabelece uma diferenciação no subtítulo “Ideias
Preconcebidas e Ideias Erradas” (AUSUBEL, 2003), pode-se inferir que nem toda ideia
preconcebida – preconception – é contrária ao conhecimento científico aceito. Esta
situação específica é nomeada como „misconception‟ e, neste caso, o conhecimento
prévio pode funcionar como “obstáculo epistemológico, dificultando ou impedindo nova
aprendizagem” Moreira, (2002, p. 8).
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1.8 - Os Organizadores Prévios

Segundo Ausubel, (Apud Moreira 2006 p. 137) a principal função do organizador
prévio é a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e a que ele deve saber a fim
de que o novo material possa ser aprendido de forma significativa. Ou seja, organizadores
prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como
“pontes cognitivas".
Os organizadores prévios de acordo com Moreira (2006 p.137) podem tanto
fornecer "ideias - ancora” relevante para a aprendizagem significativa do novo material,
quanta estabelecer relações entre ideias, proposições e conceitos já existentes na
estrutura cognitiva e aqueles contidos no material de aprendizagem.
No caso de material relativamente não familiar, um organizador "expositivo",
formulado em termos daquilo que a aprendiz já sabe, em outras áreas de conhecimento,
deve ser usado para suprir a falta de conceitos, Ideias ou proposições relevantes a
aprendizagem desse material e servir de “ponto de ancoragem inicial" . Ou seja, um
organizador desse tipo tenta identificar, explicitamente, um conteúdo já existente na
estrutura cognitiva que pode "substituir" aquele conteúdo que seria especificamente
relevante a aprendizagem do novo conteúdo.
O organizador expositivo tem, então, uma relação de superordenação como novo
material a ser aprendido e busca oferecer um esteio ideativo em termos que já são
familiares ao aprendiz. No coso da aprendizagem de material relativamente familiar, um
organizador "comparativo" deve ser usado tanto para integrar como para discriminar as
novas informações e conceitos, ideias ou proposições, basicamente similares ou
essencialmente distintas, já existentes na estrutura cognitiva.
Destaque-se,

no

entanto,

que

organizadores

prévios

não são

simples

comparações introdutórias, pais, diferentemente destas, organizadores devem:
1. Identificar a conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicitar a relevância
desse conteúdo para a aprendizagem do novo material;
2. Dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração,
salientando as relações importantes;
3. Prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais
eficientemente, e ponham em melhor destaque, o conteúdo específico do novo material.
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Ausubel (1980) propõem a utilização de organizadores prévios; materiais
adequadamente relevantes e introdutórios como principal estratégia para manipular a
estrutura cognitiva procurando aumentar a facilitação da aprendizagem. Esses
organizadores devem ser materiais introdutórios apresentados antes do próprio material
de aprendizagem com o objetivo de facilitar a interação entre o que o aluno já sabe e o
que deve saber. Caracterizam-se por apresentar um nível de abstração mais elevado,
maior generalidade e inclusividade do que o novo material a ser aprendido. Também
destacam três razões para a utilização de organizadores:

1. A importância de ter ideias estabelecidas relevantes e de outra forma
apropriada já disponíveis na estrutura cognitiva para tornar logicamente
significativas ideias novas potencialmente significativas e lhes dar um
esteio estável.
2. As vantagens de usar as ideias mais gerais e inclusivas de uma
disciplina como ideias de esteios ou subordinadores.
3. O fato de que eles próprios tentam tanto identificar um conteúdo
relevante já existente na estrutura cognitiva como indicar explicitamente a
relevância deste conteúdo e a sua própria relevância para o novo material
de aprendizagem Ausubel (1980, p. 144).

Em resumo, a principal função do organizador está em preencher o hiato entre
aquilo que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer antes de poder aprender
significativamente a tarefa com que se defronta Ausubel (1980, p. 144).
Vale ressaltar que um organizador prévio não é uma síntese daquilo que vai ser
apresentado; ele deve estar num grau de abstração mais elevado para facilitar a
integração da nova ideia, atuando como ponte com a estrutura hierárquica de
conhecimentos já existes.
Quando o aprendiz não dispõe de subsunçores adequados que lhe permitam
atribuir significados aos novos conhecimentos, costuma-se pensar que o problema pode
ser resolvido com os chamados organizadores prévios. Organizador prévio é um recurso
instrucional apresentado em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade
em relação ao material de aprendizagem. Não é uma visão geral, um sumário ou um
resumo que geralmente estão no mesmo nível de abstração do material a ser aprendido.
Pode ser um enunciado, uma pergunta, uma situação-problema, uma demonstração, um
filme, uma leitura introdutória, uma simulação. Pode ser também uma aula que precede
um conjunto de outras aulas. As possibilidades são muitas, mas a condição é que
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preceda a apresentação do material de aprendizagem e que seja mais abrangente mais
geral e inclusivo do que este.
Em outras palavras, organizadores prévios podem ser usados para suprir a
deficiência de subsunçores ou para mostrar a relacionalidade e a discriminabilidade entre
novos conhecimentos e conhecimentos já existentes, ou seja, subsunçores.

1.9 – Assimilação
O processo de assimilação de novos conceitos segundo a teoria da aprendizagem
significativa dar-se à medida que uma ideia ou proposição potencialmente significativa é
assimilada por um subsunçor presente na estrutura cognitiva do aprendiz.
Para Ausubel (apud.Moreira 2006, p. 28), a assimilação é o resultado da interação
que ocorre, na aprendizagem significativa, entre o novo material a ser aprendido e a
estrutura cognitiva existente do aprendiz.
Entende-se então, que a assimilação ocorre sempre que uma ideia nova, conceito
ou proposição a, potencialmente significativo, é assimilado sob uma ideia, conceito ou
proposição, isto é, um subsunçor, A, já estabelecido na estrutura cognitiva, como um
exemplo, extensão, elaboração ou qualificação do mesmo como mostra o esquema
abaixo.
Figura 1-. O processo de assimilação de novos conceitos segundo a teoria da aprendizagem
significativa Moreira (2006)
Nova informação
potencialmente
significativa

Relacionada e
assimilada por

a

Conceito subsunçor
existente na
estrutura cognitiva

Produto
interacional

A’a’
A

2 - AULAS EXPERIMENTAIS

Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o ensino de química deixam
claro que as ciências que compõem a área têm em comum a investigação sobre a
natureza e o desenvolvimento tecnológico, e é com ela que a escola compartilha e articula
linguagens que compõem cada cultura científica, estabelecendo medições capazes de
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produzir o conhecimento escolar, na inter-relação dinâmica de conceitos cotidianos e
científicos diversificados, incluindo o universo cultural da ciência química (PAZ, 2010).
Mesmo com todas essas orientações curriculares nacionais, o ensino de química
traz grandes preocupações ao longo dos anos, além das dificuldades apresentadas pelos
educandos em aprender química, muitas vezes não fica claro o porquê de se estudar
química, percebe-se aí a necessidade de trazer a química para mais próximo dos
educandos para os mesmos entendam sua importância para sua vida.
Segundo Miranda (2007). Nas práticas escolares, tem-se dado mais importância à
transmissão de conteúdos e à memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas,
deixando de lado a construção do conhecimento científico dos educandos e a
desvinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano. Essa prática tem influenciado
negativamente na aprendizagem dos educandos, uma vez que não conseguem perceber
a relação entre aquilo que estuda na sala de aula, a natureza e a sua própria vida
Nesse contexto busca-se inovar, apoiando-se numa nova concepção de
aprendizagem, apontando novos caminhos em busca de uma metodologia que torne a
aprendizagem mais interessante aos educandos. Uma maneira de contextualizar e trazer
a química para mais próximo dos educandos seria através da experimentação, que
permite articular teoria e prática.
O uso de experimentos nas escolas foi influenciado, há mais de cem anos, pelo
trabalho experimental que estava sendo desenvolvido nas universidades. Estas aulas
experimentais tinham por objetivo melhorar a aprendizagem do conteúdo científico, pois
os educandos aprendiam os conteúdos, mas não sabiam aplicá-los. Passado todo esse
tempo, o problema continua presente no ensino de química (IZQUIERDO, 1999).
Embora atividades experimentais aconteçam pouco, tanto em espaços destinados
para este fim ou mesmo nas salas de aula, a maioria dos educadores acredita que esta
pode ser a solução a ser colocada em prática, que auxiliaria na tão esperada melhoria do
ensino de Química (SCHWAHN, 2009).

2.1 - A Experimentação pela articulação entre teoria e prática

A função do ensino experimental está relacionada com a consciência da
necessidade de adoção, pelo professor, de uma postura diferenciada sobre como ensinar
e aprender ciências. A postura do professor deve basear-se, segundo Hodson (1994), na
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intenção de auxiliar os alunos na exploração, desenvolvimento e modificação de suas
“concepções ingênuas” acerca de determinado fenômeno para concepções científicas,
sem desprezá-las. Os alunos devem ser estimulados a explorar suas opiniões,
incentivando-os a refletirem sobre o potencial que suas ideias têm para explicar
fenômenos e apontamentos levantados na atividade experimental.
A ajuda pedagógica do professor é essencial para que haja intervenções e
proposições que contribuam aos processos interativos e dinâmicos que caracterizam a
prática experimental de ciências. Essa mediação do professor deve extrapolar a
observação empírica, problematizando, tematizando e contextualizando o experimento.
Coaduno com Mortimer (2000) afirmam que de nada adiantaria realizar atividades
práticas em sala de aula se esta aula não propiciar o momento da discussão teórico–
prática que transcende o conhecimento de nível fenomenológico e os saberes cotidianos
dos alunos.
Não são raras as aulas que se detêm a procedimentos experimentais, restritos a
roteiros prévios, que exigem dos alunos apenas a elaboração de um relatório que prioriza
materiais e métodos, em detrimento de explicações e significações no nível teóricoconceitual.
Para Driver (1999) o professor deve valorizar as diferentes maneiras de pensar
dos indivíduos, em vez de construir com única e poderosa ideia, dinamizando as relações
entre teoria e prática através da interação dos sujeitos que compõem o cenário do
ensinar/aprender.
É importante considerar que os fenômenos práticos do Ensino de Ciências não
devem estar limitados àqueles que podem ser criados e reproduzidos na sala de aula ou
no laboratório, mas sim permitir que se permeiem pelas negociações de significado do
ponto de vista dos alunos. As vivências e ocorrências do mundo social, ao serem
incluídas na aula, possibilitam que as formas como os conceitos funcionam nas relações
sociais possam ser vivenciadas pelos alunos Machado, (1999).
A utilização de experimentos como ponto de partida, para desenvolver a
compreensão de conceitos, é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de
aprendizagem. O aluno deve sair de uma postura passiva e começar a perceber e a agir
sobre seu objeto de estudo, tecendo relações entre os acontecimentos do experimento
para chegar a uma explicação causal acerca dos resultados de suas ações e/ou
interações Carvalho (1995).
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Dessa forma, para que a atividade experimental possa ser considerada uma
atividade investigativa, o aluno não deve ter uma ação limitada à simples observação ou
manipulação de materiais, mas, sobretudo, deve conter características de um trabalho
científico. Segundo os dizeres de Carvalho, (1998 p.35) “a resolução de um problema pela
experimentação deve envolver também reflexões, relatos, discussões, ponderações e
explicações características de uma investigação científica”.
A utilização de atividades experimentais pode trazer um grande avanço no Ensino
de Ciências. No entanto, mal conduzida pode confundir e desanimar os alunos. A forma
como a experimentação deve ser usada dependerá muito da habilidade e do
conhecimento do professor para saber quais atividades deverão ser monitoradas, quais
fenômenos deverão ser explorados e que conceitos serão estudados em cada
experimento. A condução do professor na exploração dos fenômenos indicará como os
alunos irão compreender as novas informações.
Portanto, é primordial que os objetivos do experimento estejam bastante claros e
sejam compatíveis com os aspectos cognitivos do aluno, pois, desta forma, tanto o
professor quanto o aluno terão mais facilidade em perceber a verdadeira importância de
uma aula experimental. Sendo assim, não basta apenas o docente dominar o conteúdo
em questão, mas sim tornar-se um questionador, argumentando e propondo desafios, ou
seja, atuando como orientador do processo de ensino Azevedo, (2004).

3 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMA

Segundo Dante, (1988, p.86), a resolução de um problema exige iniciativa e
criatividade, junto com conhecimento de estratégias “um bom problema deve ser
desafiador, mas possível de ser resolvido, real, interessante e que propicie várias
estratégias de solução”.
O caminho a perseguido é de que, ao propormos aos alunos uma determinada
situação problema, o aluno possa buscar nos conceitos já aprendidos uma solução ou
criar ele mesmo a sua estratégia de resolução, seja qual for o tipo de problema. Pozo e
Echeverría (1998, p. 17), afirmam que, quando a prática nos proporciona a solução direta
e eficaz para a solução de um problema escolar ou pessoal, acabaremos aplicando essa
solução rotineiramente e a tarefa servirá, simplesmente, para exercitar habilidades já
adquiridas.
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Dante (1988) sugere que sejam apresentadas diferentes estratégias para a
resolução de problemas de modo que o aluno possa diversificar a sua ação. São elas: 1.
Tentativa e erro organizada. 2. Procura de padrões ou generalizações. 3. Resolvendo
antes um problema mais simples. 4. Reduzindo à unidade. 5. Fazendo o caminho inverso.
Cuidados que se deve ter: longas listas de problemas são desmotivadoras, assim como
constantes fracassos e repetições são frustrantes.
Para evitar essas atitudes convém: Apresentar poucos problemas com graduação
de dificuldades e aplicação de diferentes estratégias. A linguagem deve ser simples
evitando a não compreensão do problema. Permitir o uso de materiais concretos. Evitar
valorizar a resposta e sim todo o processo para determiná-la. Incentivar as descobertas
do aluno, a diversidade de estratégias utilizadas, a exposição de dificuldades, a análise e
verificação da solução, a criação de novos problemas e a identificação do erro, para que
através dele possa compreender melhor o que deveria ter sido feito.
Sendo assim, o professor deve propor situações-problema que possibilitem a
produção do conhecimento, onde o aluno deve participar ativamente compartilhando
resultados, analisando reflexões e respostas, enfim aprendendo a aprender.
Segundo Pozo e Echeverría (1988, p.09), a solução de problemas baseia-se na
apresentação de situações abertas e sugestivas que exijam dos alunos uma atitude ativa
ou um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. O ensino
baseado na solução de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de
procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para dar
resposta a situações variáveis e diferentes.

4 - O PAPEL DO PROFESSOR

Da teoria de Ausubel, infere Moreira (2006 p. 169-171) que o papel do professor
na

facilitação

da

aprendizagem

significativa

receptiva

envolve

quatro

tarefas

fundamentais:
1- Identificar a estrutura conceitual e proposicional do material de ensino. Isto é,
identificar os conceitos e os princípios unificadores, inclusivos, com maior poder
explanat6rio e propriedades integradoras, e organizá-Ios hierarquicamente de modo que,
progressivamente, abranjam os menos inclusivos ate chegar aos exemplos e dados
específicos.
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Em outras palavras, deve o professor identificar os conceitos e as proposições
mais relevantes da matéria de ensino, distinguir os mais gerais e abrangentes dos que
estão em um nível intermediário de generalidade e inclusividade, e estes dos menos
inclusivos e específicos. Deve fazer uma espécie de "mapeamento" da estrutura
conceitual do conteúdo e organiza-Io seqüencialmente de acordo com essa estrutura.
Trata-se aqui de se preocupar com a "qualidade" do conteúdo, não com a
quantidade. Essa é, sem dúvida, em muitos casos, uma tarefa extremamente difícil, tanto
porque a identificação e a hierarquização de conceitos e proposições mais relevantes
podem ser intrinsecamente difíceis, como porque o professor pode ter suas intenções
tolhidas por extensos conteúdos programáticos que Ihes são impostos para serem
"cumpridos". Além disso, é uma tarefa indispensável se o que se deseja é fazer com que
o aluno adquira um corpo de conhecimento de maneira clara, estável e organizada.
2- Identificar quais os subsunçores (conceitos, proposições e ideias claras,
precisas, estáveis), relevantes a aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, que o aluno
deveria ter em sua estrutura cognitiva para poder aprender significativamente esse
conteúdo. Não se esta falando aqui da tradicional ideia de pré-requisitos trata-se, pois de
identificar conceitos, ideias e proposições (subsunçores) que são especificamente
relevantes para a aprendizagem do conteúdo que vai ser ensinado. (o "mapeamento" ou
determinação da estrutura conceitual desse conteúdo, sem dúvida, ajuda na identificação
dos subsunçores.)
3- Diagnosticar o que o aluno já sabe; distinguir dentre os subsunçores
especificamente relevantes (previamente identificados ao "mapear" e organizar matéria de
ensino) quais os que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. Cabe também
aqui frisar que não se trata simplesmente de aplicar um pré-teste no inicio do curso.
Os pré-testes comumente usados, geralmente, dão apenas uma ideia grosseira
do conhecimento prévio do aluno e, via de regra, não estão baseados em uma analise
criteriosa de que conhecimentos prévios são especificamente relevantes a aprendizagem
do conteúdo do curso.
O que se está enfatizando é a necessidade de fazer uma tentativa seria de
"identificar a estrutura cognitiva do aluno" antes da instrução, seja por meio de pré-testes,
entrevistas ou outros instrumentos. É claro que isso e difícil e faz com que o professor
"perca tempo" que deveria estar utilizando para "cumprir o programa", mas não fazê-Io e
que é uma verdadeira perda de tempo. Simplesmente supor que o aluno tem o
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conhecimento prévio e trabalhar sobre bases desconhecidas, frágeis, ou inexistentes,
cujos resultados são por demais conhecidos (e desanimadores).
4 - Ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a passagem da estrutura
conceitual da matéria de ensino para estrutura cognitiva do aluno de maneira significativa.
A tarefa do professor aqui e a de auxiliar o aluno a assimilar a estrutura da matéria de
ensino e organizar sua própria estrutura cognitiva nessa área de conhecimentos, pela
aquisição de significados claros, estáveis e transferíveis.
É óbvio que para isso se deve levar em conta não só a estrutura conceitual da
matéria de ensino, mas também a estrutura cognitiva do aluno no início da instrução e
tomar providências adequadas (por exemplo, usando organizadores, ou instruçõesremédio) se a mesma não for adequada.

5 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA.
A pesquisa que se segue apresenta características qualitativas, e nessa
abordagem, serão apresentados alguns conceitos por diferentes autores, esses autores
foram citados pelo fato de os mesmos apresentarem uma contribuição para entender
melhor sobre a pesquisa qualitativa.
Gunter (2006) afirma que as características gerais de uma pesquisa qualitativa
são:
Primazia da compreensão como princípio do conhecimento: prefere estudar situações
complexas ao invés de explicá-las, por meio de isolamento de variáveis;
Construção da realidade: Tal construção é um ato subjetivo;
Descoberta e construção de teorias;
Ciência baseada em textos: a coleta de dados produz textos que são interpretados
hermeneuticamente por meio das diferentes técnicas de análise.
Segundo Godoy (1995), as características básicas de uma pesquisa qualitativa
são:
A pesquisa qualitativa utiliza-se do ambiente natural como fonte direta de coleta de dados
e tem o pesquisador como instrumento fundamental para esta coleta;
É uma pesquisa descritiva;
O investigador preocupa-se, essencialmente, com o significado que as pessoas dão as
coisas e a sua vida;
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Uso do enfoque indutivo na análise dos dados.
Para Moreira (2011,p. 46, 47), a pesquisa qualitativa é um termo que tem sido
usado alternativamente para designar várias abordagens na pesquisa em ensino, como
por exemplo: etnográfica, participativa, observacional, estudo de caso, fenomenológica
construtivista, interpretativa, antropológica cognitiva. Cada uma dessas abordagens forma
um todo coerente, englobando suposições internamente consistentes sobre a natureza
humana, sociedade, objeto de estudo e metodologia.

“A pesquisa interpretativa presume que as micro culturas das salas de aula
diferem de uma para outra, independente do grau de similaridade em
características gerais entre elas[...]. Dessa perspectiva, as similaridades
superficiais entre grupos e sala de aula é que são triviais e ilusórias na
perspectiva em ensino [...]. Isso não quer dizer que as perspectivas em
ensino não estão interessadas na descobertas universais, mas sim que
elas seguem uma rota diferente para descobri-los.” (ERICKSON 1986.
P.130).

Para Erickson (1986. P.130), a tarefa do pesquisador é então desvelar os
diferentes níveis de universalidade e particularidade confrontados em um caso específico,
o que é largamente universal, o que é generalizável a outras situações, o que é particular
a esse caso. Portanto, a preocupação primordial da pesquisa interpretativa (qualitativa) é
a particularização ao invés de generalização.
A sala de aula é vista como um ambiente organizado social e culturalmente, no
qual

ações

mudam

constantemente,

significados

são

adquiridos,

trocados,

compartilhados. Naturalmente, o contexto assume então um papel de destaque, pois os
significados e as ações são contextuais. A pesquisa interpretativa procura analisar
criticamente cada significado em cada contexto. O pesquisador, nesta perspectiva,
pergunta-se continuamente que significado tem as ações e os eventos de ensino,
aprendizagem, avaliação e currículo para os indivíduos que eles participam. Indaga-se
permanentemente sobre o que está acontecendo e como isso se compara com o que está
acontecendo em outros contextos.
Segundo Lutz e Ramsey (1974, P.5). Em um estudo qualitativo, o pesquisador
não procura testar hipóteses, e sim, desenvolve-las. Ao invés de começar o estudo com
hipóteses, ele parte de suposições tentativas sobre o fenômeno a ser investigado tais
suposições servem de guia ao pesquisador.
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Segundo Moreira (2011, P.50), o pesquisador qualitativo registra eventos, obtêm
dados, transforma-os e faz asserções, observa participativamente, de dentro do ambiente
estudado, imerso no fenômeno de interesse, anotando cuidadosamente tudo o que
acontece nesse ambiente, transforma dado e eventualmente faz uso de sumário,
classificações e tabelas, mas a estatística que uma é predominantemente descritiva, seu
enfoque é descritivo e interpretativo ao invés de exploratório ou preditivo.
Para Moreira (2011, P. 50), a interpretação dos dados é o aspecto crucial do
domínio metodológico da pesquisa qualitativa.

5.1 - Pesquisa-Ação: Uma Introdução Metodológica
5.1.1 - As Características da Pesquisa-ação

Para Grundy e Kemmis (1982), a pesquisa-ação se define como “identificação de
estratégias de ação planejada que são implementadas e, a seguir, sistematicamente
submetidas à observação, reflexão e mudança”. Para uma definição mais estrita que
caracteriza a pesquisa-ação pode-se dizer que: “pesquisa-ação é uma forma de
investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar à ação que
se decide tomar para melhorar a prática”.
Para Moreira (2011), o objetivo fundamental da pesquisa-ação consiste em
melhorar a prática em vez de gerar conhecimentos. A produção e utilização do
conhecimento e subordinam a este objetivo e estão condicionados por ele, Eliott (,1993,
p.67).
Segundo Kemmis e Mc Taggart (1988; apud Kemmis, 1988,p.174), a pesquisaação é definida como uma forma de pesquisa coletiva, auto-refletiva, empreendida por
participantes de situações sociais para melhorar a produtividade, racionalidade e justiça
de suas próprias práticas sociais e educativas, assim como a sua compreensão em
relação a tais práticas e as situações em que ocorrem .
Em uma pesquisa colaborativa, porém, é importante enfatizar que esta ação
colaborativa depende de que cada indivíduo examine criticamente suas próprias ações.
Na educação quando se pretende melhorar a prática, é preciso considerar conjuntamente
os processos e os produtos. Esse tipo de relação simultânea sobre a relação entre
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processo e produto constitui, segundo Eliott (1993p.68), uma característica fundamental
da pesquisa-ação.
Kemmis(1988, p.174) afirma que na pesquisa-ação os professores são
incentivados a questionar suas próprias ideias e teorias educativas, suas próprias práticas
e seus próprios contextos como objeto de análise e crítica.
O processo de pesquisa-ação, segundo Kemmis e Mc Taggart (1988) e Elliot
(1993, p. 88), se caracteriza por uma espiral de ciclos de reconhecimento (descoberta de
fatos): reconhecimento de uma situação que se quer mudar; planificação geral da ação
objetivando a mudança; desenvolvimento, implementação e avaliação dessa ação;
reflexão a luz da evidência recolhida na implementação, revisão do plano geral;
planificação de nova ação; implementação, avaliação, reflexão, revisão do plano,
planificação e implementação de uma terceira ação.
Naturalmente, este caráter cíclico não significa um processo linear, automático
mecânico já que a pesquisa-ação, através dessa espiral de ciclos, tem por objetivo a
melhoria das práticas e da compreensão de situações, e o envolvimento tanto quanto
possível de todos os afetados intimamente pelas ações em todas as fases do processo
investigativo.
A pesquisa-ação é um processo colaborativo, auto-reflexivo, no qual o
envolvimento direto dos professores e outros implicados, na coleta de dados, análise
crítica, reflexão, cria imediatamente um sentido de responsabilidade quanto à melhoria da
prática de acordo com Kemmis (1988, p. 174).
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CAPITULO II
1- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
1.1- LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Wanda David Aguiar, para alunos
da 1ª série do ensino médio.
A escola está localizada no município de Boa Vista-RR, no Bairro Raiar do Sol.
Figura: 02 - Escola Estadual Wanda David Aguira e localização Geográfica (Fonte:
googlemaps.com.br)

1.2- Identificação, caracterização e histórico da escola
A escola estadual “Professora Wanda David Aguiar”, localizada à rua Estrela
Dalva nº 736, no bairro Raiar do Sol CEP: 69309-000, teve sua origem em 1997.
Sua criação se deu através do Decreto de criação nº 1660 (E) de agosto de 1997,
re-credenciada e reconhecida pela Resolução CEE/RR nº 30/11 de 21 de Dezembro de
2011, imortalizando a figura da professora Wanda David Aguiar, pela sua contribuição
docente a educação escolar roraimense. Esta professora foi exemplo e inspiração para
todos os professores, pois vivendo em um tempo de circunstâncias adversas e sem os
dispositivos e os instrumentos da vida moderna, foi atuante, idealista, contribuindo assim
para o desenvolvimento educacional do Ex- território,
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Houve apenas uma reforma durante todos estes anos e a escola foi agraciada
com a construção de uma quadra de esporte. Espera-se uma reforma, pois o prédio
precisa de readequação aos novos recursos tecnológicos, bem como a manutenção e
adequação de sua estrutura física.
Atualmente a escola encontra-se sob a direção do professor Jaber Rosa que
conta com a professora Sinésia Pereira Rodrigues como administradora escolar, a
professora Leudenice Amorim de Assis Silva, Lindalva Cabral de Souza e Dezinho Alves
de Oliveira como Coordenadores pedagógicos.
A escola atente atualmente 930 alunos. A maioria das famílias tem renda mensal
de um salário mínimo e tem como complemento desta renda, programas sociais como o
Bolsa Família por exemplo. A jornada destes responsáveis é extensa, o que muitas vezes
contribui para a falta de acompanhamento escolar, ocasionando muitas vezes o
desinteresse dos alunos nos estudos e ou a distorção idade-série.
Grande parte destas famílias atendidas pela escola é oriunda de outros estados,
vindo para o estado de Roraima em busca de melhores condições de vida.
A escola ofereceu, no ano de 2016, o Ensino Fundamental Regular,
disponibilizando 30 turmas, distribuídas em 18 turmas de Ensino Médio e 12 turmas do
Ensino Fundamental. O atendimento aos alunos com necessidades especiais ocorre
através da inclusão em sala de aula do Ensino Regular, onde estes alunos recebem um
professor auxiliar, dependendo do grau de comprometimento do desenvolvimento deste
aluno.
A escola dispõe de 10 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de
informática, uma sala dos professores, uma sala da coordenação, secretaria, sala da
direção, almoxarifado, copa cantina, quadra de esportes coberta, além de outras áreas
livres descobertas.
Para o desenvolvimento das atividades participou da pesquisa uma amostra de 10
alunos que foram selecionados levando-se em consideração seu interesse em participar
da pesquisa, disponibilidade no contraturno e autorização dos pais. Após uma palestra
que tratava sobre o que era na verdade a pesquisa e de que forma seria trabalhada e a
importância da participação dos alunos nesse processo, os alunos se mostraram
interessados em participar, mas na avaliação diagnóstica (segunda etapa dos trabalhos)
apareceram 11 alunos, como a avaliação diagnóstica foi uma etapa fundamental para
continuidade dos trabalhos, apenas esses alunos continuaram.
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Com relação à escolha da escola, se deu por diferentes razões; a primeira foi
devido a greve dos profissionais da educação ocorrida no ano da pesquisa (2015). Na
verdade a primeira escola escolhida, para desenvolver a pesquisa, foi a Escola Estadual
Professora Maria dos Prazeres Mota, escola esta que o pesquisador era lotado naquele
ano. Como a escola aderiu de forma integral à greve, foi necessário escolher uma outra
escola que não tivesse aderido à greve ou que tivesse aderido parcialmente e a Escola
Wanda David Aguiar apresentava as características necessária para a pesquisa: aderiu
parcialmente à greve, possui ensino médio e é de fácil acesso.
Sobre a escolha de trabalhar com a 1ª série do ensino médio, está relacionada com
o conteúdo da pesquisa (reações químicas) o qual está contemplado nessa série.
Para fazer com que os alunos se interessem pelo trabalho, foi primeiramente
realizada uma palestra motivacional sobre as vantagens de participar dessa proposta, que
foi ministrada pelo pesquisador. Inicialmente a previsão era trabalhar com 10 estudantes
em contra turno, porém durante a palestra mais de 10 alunos se mostraram interessados
em participar da pesquisa, e então todos os interessados foram encaminhados para a
segunda fase do trabalho; a avaliação diagnóstica, descrita a seguir. A avaliação
diagnóstica contou com avaliação escrita (apêndice I) conversas informais e observações
em sala de aula.
Para a avaliação diagnóstica compareceram apenas 11 alunos, e sendo um
requisito fundamental na pesquisa, apenas os alunos que participaram do diagnóstico
puderam continuar. Após o diagnóstico houve a desistência de um aluno, devido sua
transferência para outra escola. O mesmo informou que gostaria de participar, mas devido
sua transferência da escola ficou inviável sua participação e a pesquisa passou a contar
com 10 alunos.
As atividades foram desenvolvidas em dois horários: no horário das aulas de
química junto com a professora titular da turma e em contra turno fora da escola com o
professor pesquisador de acordo com o termo de consentimento informado dos pais ou
responsáveis. (nexo II)

2 - SEQUENCIA DIDÁTICA

Sequência didática de acordo com Araújo (2013), é um modo do professor
organizar as atividades de ensino em função de núcleos temáticos e procedimentais.
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As atividades desenvolvidas seguiram uma sequencia didática elaborada
especificamente para esse fim.
A sequencia didática foi distribuída da seguinte forma.
1-Construção da unidade de ensino potencialmente significativa – UEPS
2-Apresentação do trabalho aos alunos e conversa motivacional
3-Avaliação Diagnóstica
4-Organizadores prévios
5-Aula sobre segurança no laboratório
6-Experimentação através de problematizações.
7-Resultados e Discussões
A sequência didática está descrita a seguir e distribuídas em etapas que vão de 1
a 10 bem como nelas as atividades desenvolvidas durante os trabalhos. Cada etapa foi
fundamental para que de fato fosse possível fazer as observações e as intervenções
necessárias para as possíveis conclusões do pesquisador.
Para Moreira (2006), as primeiras e usualmente difíceis, tarefas são as de
determinar (ou “mapear”) a estrutura conceitual e proposicional daquilo que vai ser
ensinado, identificar quais são os subsunçores relevantes para a aprendizagem desse
conteúdo, e identificar (ou “mapear”) a estrutura cognitiva do aluno. Uma terceira tarefa
destina-se a verificar se o aluno tem os subsunçores relevantes à aprendizagem do novo
material para fazer uso desses subsunçores, em caso contrário devem-se prover os
organizadores prévios.
Para que o conteúdo tenha um significado lógico, tornando-se potencialmente
significativo na medida em que o aluno tiver, em sua estrutura cognitiva subsunçores
adequados, inicia-se a organização dos conteúdos a serem trabalhados levando em
consideração a estrutura conceitual já determinada, o uso dos organizadores prévios, a
diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e as relações naturais de
dependência entre os vários tópicos ou unidades de estudos.
Um modelo a ser seguido e que orienta a sequencia didática é o sugerido por
Moreira (2006).
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Figura: 03 – Um modelo para a organização da instrução com a Teoria de Ausubel(
Moreira 2006).
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2.1 - Construção da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – Ueps
A UEPS (unidade de ensino potencialmente significativa), nesse momento
evidencia

desenvolver

uma

unidade

de

ensino

potencialmente

facilitadora

da

aprendizagem significativa para o ensino de reações químicas. A qual seguiu os seguintes
passos baseados em alguns princípios:
1- O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem
significativa.
2- É o aluno quem decide se quer aprender significativamente determinado
conhecimento.
3- Organizadores prévios mostram a relacionabilidade entre novos conhecimentos
e conhecimentos prévios;
4- São as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos, elas
devem ser criadas para despertar a intencionalidade do aluno para a aprendizagem
significativa.
5- A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação
devem ser levadas em conta na organização do ensino.
6 - A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas
de evidências; a aprendizagem significativa é progressiva;
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7- O papel do professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente
selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de significados de parte
do aluno.
8- A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de respostas
(questionamentos) ao invés da memorização de respostas conhecidas, pelo uso da
diversidade de materiais e estratégias instrucionais, pelo abandono da narrativa em favor
de um ensino centrado no aluno.
A pesquisa foi desenvolvida seguindo 10 etapas. Antes das intervenções, os alunos
responderam um questionário com perguntas simples sobre conceitos gerais da
disciplina, sobre a dinâmica da sala de aula e suas expectativas sobre o projeto. Ao final
das aulas os alunos responderam um novo questionário, o qual se referiu à aplicação das
atividades de modo geral (metodologia aplicada, conceitos gerais sobre a disciplina, e sua
participação). (apêndice II)

3 - ETAPAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Etapa 01– Apresentação do trabalho aos alunos/conversa motivacional.
1.1 - Nesse momento o pesquisador buscou através de uma conversa com os alunos,
motivá-los a participar do trabalho de pesquisa, explicando os objetivos, os procedimentos
e benefícios de aprendizagem durante a pesquisa.

Etapa 02– Avaliação Diagnóstica (conhecimentos prévios/subsunsores).
2.1 - Foi feito a aplicação de um teste escrito com questões objetivas e discursivas. Nesse
momento o pesquisador teve a oportunidade de fazer uma análise sobre a estrutura
cognitiva dos alunos, ou seja, seus subsunçores, que segundo Ausubel é a variável que
mais influencia a aprendizagem significativa. Essa etapa relaciona-se ao primeiro princípio
descrito acima (UEPS).

Etapa 03 - Organizadores prévios, (dependendo da avaliação diagnóstica).
3.1 - Nessa foi feita uma visão geral dos conteúdos ministrados, através de aulas
expositivas e dialogadas.
3.2 - Revisão da Literatura.
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Nessa etapa da pesquisa o pesquisador, observando o resultado da avaliação
diagnóstica aplicada no início da pesquisa fez a relação entre os novos conhecimentos,
novos conceitos, ou seja, aquilo que seria trabalhado nas aulas seguintes a fim de
verificar o nível de dificuldade ou não dos alunos. Essa etapa está relacionada ao terceiro
princípio (UEPS).

Etapa 04 – Aula sobre segurança no laboratório.
Durante essa etapa fez-se os seguintes levantamentos:
4.1 - Cuidados que se deve tomar ao entrar um laboratório de ciências.
4.2 - Importância em seguir as orientações do pesquisador durante as atividades no
laboratório.
4.3 - Formação de grupos de trabalho.
4.1 - Explicação sobre as práticas que serão desenvolvidas no laboratório. Nesse
momento da pesquisa, a fim de resguardara integridade física dos alunos, o pesquisador
fez uma aula voltada aos cuidados que se deve tomar ao adentrar um laboratório. Foram
feitas algumas orientações sobre as atividades prática desenvolvidas nas situações
problemas. Essa etapa relaciona-se com o princípio de número sete (UEPS), onde o
papel do professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente
selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de significados de parte
do aluno.
As etapas de cinco a oito, referem-se às atividades práticas, as quais foram
desenvolvidas no laboratório de ciências da escola. Os alunos divididos em duplas e cada
dupla fizeram todos os experimentos; ao final foi feita a avaliada da dupla e
individualmente. Essa avaliação consistiu de apresentação de relatórios, exposição oral e
avaliação escrita.
A postura do professor nessas etapas basear-se, segundo Hodson (1994), na
intenção de auxiliar os alunos na exploração, desenvolvimento e modificação de suas
“concepções ingênuas” acerca de determinado fenômeno para concepções científicas,
sem desprezá-las.
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Etapa 05–Experimentação. Através de problematizações.
5.1 - Queima de magnésio metálico (combustão) – Atividade Prática
O pesquisador, de posse da análise dos subsunçores, criou um texto
problematizando esse experimento a fim de que os estudantes, divididos em duplas,
montem o roteiro da aula experimental, façam pesquisas sobre os reagentes e os
resultados esperados. A seguir os estudantes realizaram os experimentos explicando o
procedimento e os resultados para o pesquisador. Logo após, foi redigido o relatório e
entregue para o pesquisador. Essa etapa foi mediada pelo pesquisador.
5.2 – Relatório. Na etapa cinco, deu-se início as atividades experimentais propostas
através de uma situação problema que foi elaborada pelo pesquisador, com a finalidade
de explica alguns princípios relacionados à combustão ( nesse experimento foi feita a
queima de magnésio metálico). A resolução de problema esta ligada ao princípio quarto
(UEPS).
Etapa 06 – Experimentação. Através de problematizações.
6.1 – Verificando a formação de um óxido (síntese) - Atividade Prática
Essa etapa seguiu as mesmas orientações da etapa 5.1
6.2 – Relatório. Nessa etapa a atividade experimental propostas refere-se a alguns
princípios relacionados à síntese através de uma situação problema que foi elaborada a
partir da formação de um óxido. A resolução de problema esta ligada ao princípio quarto
(UEPS).

Etapa 07– Experimentação. Através de problematizações.
7.1 - Desidratação da sacarose (decomposição) - Atividade Prática
Essa etapa seguiu as mesmas orientações da etapa 5.1
7.2 – Relatório. Nessa etapa a atividade experimental propostas refere-se a alguns
princípios relacionados à decomposição através de uma situação problema que foi
elaborada a partir da desidratação da sacarose. A resolução de problema esta ligada ao
princípio quarto (UEPS).

Etapa 08– Experimentação através de problematizações.
8.1 - Reação de deslocamento ou simples troca. - Atividade Prática.
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Essa etapa seguiu as mesmas orientações da etapa 5.1
8.2 – Relatório. Na oitava etapa a atividade experimental propostas refere-se a alguns
princípios relacionados à reação de deslocamento e foi desenvolvida a partir de uma
situação problema. A resolução de problema esta ligada ao princípio quarto (UEPS).
Etapa 09–Avaliação – Busca de evidências
9.1 – Avaliação Formativa
9.1.1 – Nessa etapa da pesquisa e de posse dos relatórios, observação em sala, testes
escritos, apresentações orais, o pesquisador fez suas anotações em que se buscam
evidências de aprendizagem significativas. A avaliação da aprendizagem foi tratada de
forma delicada durante todo o processo, todos os registros foram minuciosamente
tratados. Nesse momento foi observado de acordo com a UEPS, captação de
significados, compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para
resolver situações-problemas. Essa etapa se relaciona com o princípio sexto (UEPS).
9.2 – Avaliação Final
9.2.1 – Prova escrita.
Ao final, os alunos responderam questões simples a respeito do conteúdo de ensino e
sobre sua participação nas atividades. Buscou-se nesse momento verificar as
capacidades individuais de cada um. Essa avaliação foi baseada na avaliação diagnóstica
a fim de compará-las
Etapa 10 – Resultados e Discussões
10.1 - Apresentação e discussão dos conhecimentos prévios dos estudantes e resultado
final.
10.2 - Assimilações de novos conceitos.
10.3 - Indícios da aprendizagem significativa mediante avaliação escrita. Nessa etapa de
discussão dos resultados da aplicação da sequencia didática e dos princípios da UEPS
(Unidade de ensino potencialmente significativa) e do aproveitamento dos alunos em
termos de conteúdo o pesquisador fez uma análise sobre a capacidade dos alunos em
diferenciar integrar e consolidar os conceitos trabalhados na organização do ensino. Essa
etapa esta presente no quinto princípio (UEPS).
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CAPÍTULO III

1- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados a seguir foram organizados de acordo com cada etapa descrita no
procedimento metodológico e são apresentadas com as análises na mesma ordem.
Inicialmente com a etapa de nº 01 que fala sobre a abordagem dos alunos no
momento em que são convidados a participar da pesquisa. Esse Momento foi crucial para
iniciar os trabalhos, já que o foco são os alunos. Essa abordagem foi feita de forma
cooperativa entre o professor pesquisador e a professora titular da turma.
A função da professora nessa etapa foi fundamental tendo em vista que a mesma
conhecia a realidade da escola e das turmas, a professora indicou as turmas que seriam
convidadas a participar do projeto. Essa seleção foi necessária devido ao grande número
de alunos nas séries inicias do ensino médio dessa escola e o projeto teria uma meta de
apenas 10 alunos devido as condições desfavoráveis à implementação do mesmo, como
por exemplo; espaços, equipamentos e disponibilidade de horário.
O pesquisador nessa etapa importante do projeto preocupou-se em motivar os
estudantes para a participação efetiva em todas as etapas e da importância dessa
pesquisa para os próprios alunos e também para a educação na escola e no estado.
A turma convidada a participar foi indicada pela professora de química que
destacou entre outros a necessidade de implementar no currículo daquela turma algo
diferente que de alguma forma motivasse os mesmos ao estudo, ou seja algo diferente
que tornasse as aulas mais atrativas. Ela destacou também sobre a necessidade de
incorporar atividades práticas nas aulas, segundo a professora a indicação da turma foi
devido à mesma apresentar não muito diferente das outras um grau de dificuldade
acentuado a respeito dos conteúdos de química, ela ainda relatou que a turma era
bastante mesclada entre alunos motivados e não motivados e outros que se destacavam
em suas aulas e outros não.
A pesquisa teve início no mês de agosto de 2015 com visitas à escola e estudos
sobre a instituição. Ao avaliar a estrutura da escola e a possibilidade da implementação
dos trabalhos agendaram-se as visitas na sala de aula.
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2 - PRIMEIRA ABORDAGEM

2.1 - Palestra

A palestra realizada no mês de agosto de 2015 na turma teve resultados
satisfatórios com aceitação de mais de 10 alunos interessados em participar da pesquisa,
nesse caso não foi mais necessário convidar outras turmas, pois a meta era de 10 alunos.
Figura: 04 – Palestra e convites (arquivo pessoal do pesquisador)

Nessa palestra falou-se da importância da pesquisa, sobre o curso de mestrado e
principalmente sobre os benefícios que eles; os alunos teriam ao final, como por exemplo,
conhecimentos sobe reações químicas e a oportunidade de conhecer novas metodologias
de ensino e visitas ao laboratório de química da UERR (Universidade Estadual de
Roraima). Destacou-se também sobre as contribuições que essa pesquisa traria para o
ensino de química, destacando os alunos como participantes desse processo.
Durante a palestra os alunos tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas e foi
possível esclarecer os detalhes sobre o trabalho a ser desenvolvido.
A professora titular da turma participou desse momento incentivando os alunos a
conhecer um pouco sobre as atividades experimentais que segundo ela “contribuem
significativamente ao entendimento dos conceitos de química e que de forma diferente ao
que se pratica em sala atualmente, os experimentos podem trazer novos caminhos ao
ensino”.
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A aceitação por parte dos alunos foi imediata, numa turma de aproximadamente
20 alunos, 15 deles se posicionaram interessados a participar dos trabalhos que segundo
eles “é desse tipo de iniciativa que os alunos precisam”.
Nesse momento foi possível perceber através das falas e expressões que os
alunos se sentiram motivados e curiosos quanto às perspectivas dos resultados.
Mostraram-se dispostos a colaborar nas tarefas que a eles seriam atribuídas.

3 - SEGUNDA ABORDAGEM
3.1 - Avaliação Diagnóstica.

Na segunda etapa, os alunos foram submetidos a uma avaliação (avaliação
diagnóstica), que de acordo a teoria de Ausubel, é necessário que se descubra o que os
alunos já sabem sobre aquilo que se pretende ensinar para a partir daí iniciar as
atividades voltadas diretamente aos conteúdos, que nesse caso é sobre os conceitos
envolvidos no conteúdo de reações químicas.
Apesar de no momento do convite na etapa 01, quinze alunos se mostrarem
interessados, por diferentes motivos alguns não participaram da avaliação diagnóstica.
Como a avaliação diagnóstica é fator primordial para a continuidade da pesquisa,
segundo a teoria de Ausubel, apenas os 11 alunos que participaram do diagnóstico
continuaram no projeto.
Figura: 05 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização da avaliação
diagnóstica. (Arquivo pessoal do pesquisador)

53

No momento da avaliação diagnóstica os alunos foram submetidos a responder
algumas questões mais gerais sobre reações químicas e conteúdos ligados a reações
químicas num total de seis questões.
Quando se fala em avaliação os alunos de modo geral se sentem um pouco
pressionados e preocupados ao mesmo tempo. Com os alunos participantes não foi
diferente, tanto que alguns não compareceram para essa fase tão importante para a
continuidade dos trabalhos, e sendo assim, considerou-se como desistência à
participação na pesquisa. De um total de15 alunos compareceram apenas 11. Nesse
momento a participação do pesquisador foi fundamental, no sentido de manter a calma e
explicar que o teste é apenas uma etapa dos trabalhos e que os dados serviriam para
direcionar os trabalhos e não pra avaliar o desempenho dos alunos. Percebeu-se aí a
necessidade de deixar bem claro aos alunos sobre as etapas e as condições de
participação. Apesar de terem sido informados sobre tal avaliação, alguns alunos não se
sentiram a vontade em participar. Mas essa desistência não atrapalhou o andamento dos
trabalhos, já que inicialmente a proposta era para10 alunos e onze participaram da
avaliação diagnóstica.
A

avaliação

diagnóstica

mostrou

que

os

alunos

apresentavam

pouco

conhecimento sobre reações químicas, ou seja, os alunos não dispunham de
subsunçores suficientes para a continuação da pesquisa. Essa análise mostrou que para
a continuidade da pesquisa o pesquisador teria que lançar mão de um recurso
denominado de “Organizadores Prévios”, de acordo com a Teoria da Aprendizagem
Significativa.
A avaliação diagnóstica mostrou que precisaria planejar uma sequencia didática a
fim de resgatar alguns conceitos sobre o assunto. Foi feita uma análise no currículo de
química e percebeu-se que os conteúdos sobre reações químicas ainda não estavam
contemplados naquele momento, portanto justificaria o baixo desempenho daqueles
alunos.
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Figura: 06 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização da avaliação
diagnóstica. (Arquivo pessoal do pesquisador).

A avaliação sobre os subsunçores nessa pesquisa foi também coletada em
conversas informais nas salas de aula, e para isso utilizou-se exemplos do dia a dia em
que estavam presentes reações químicas como, por exemplo, o cozimento de alimentos,
o preparo de chás, medicamentos caseiros, a tintura do cabelo, entre outros. Nesse
momento os alunos se manifestaram verbalmente sobre o assunto e o pesquisador foi
anotando no diário de campo.
Pode-se afirmar que houve dois momentos de diagnóstico nessa pesquisa: A
avaliação escrita e as conversas de sala de aula. Quando comparados os dois momentos,
percebe-se que os alunos se expressaram melhor verbalmente do que na avaliação
escrita.
Essa observação ficou clara no momento em que o pesquisador fez alguns
questionamentos relacionados a reações químicas e deixou os alunos a vontade para
responder ao seu modo, seja através de afirmações, dúvidas e ou curiosidades. Nesse
caso quando comparado com a avaliação escrita ficou visível uma melhor elaboração e
participação nas respostas, já que na avaliação escrita os alunos não conseguiram
expressar as respostas esperadas.
Pode-se então fazer uma análise sobre a importância de se aplicar no ato da
pesquisa diferentes formas de avaliar e fazer seu diagnóstico para que se possa avaliar
com mais precisão as necessidades reais dos estudantes.
A avaliação escrita que mostrou uma necessidade grande de intervenção e do
uso dos organizadores prévios previstos na teoria de Ausubel, juntamente com a
avaliação oral com uma melhor análise a respeito dos subsunçores levou o pesquisador a
ponderar sobre os dois momentos e perceber que são instrumentos que se combinam e
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se complementam e a partir daí analisar melhor os conhecimentos prévios dos alunos
para montar uma sequência didática que de fato contribuísse para um melhor resultado.
Após as análises das avaliações notou-se a necessidade de se trabalhar os
organizadores prévios.
4 – TERCEIRA ABORDAGEM

4.1 - Os organizadores Prévios.

Como visto anteriormente, os organizadores prévios constituem um recurso a ser
utilizado pelo professor ou pesquisador a um nível mais alto de abstração, generalidade e
inclusividade em relação ao material de aprendizagem. Esse recurso possibilita ao
pesquisador fazer uma ponte ou até resgatar conhecimentos que os alunos já sabem
fazendo uma interação com aquilo que ele precisa saber. Esses organizadores devem ser
materiais introdutórios apresentados antes do próprio material de aprendizagem.
Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideia âncora” relevante para a
aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer relações entre ideias,
proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles contidos no
material de aprendizagem, ou seja, para explicitar a relacionabilidade entre os novos
conhecimentos e aqueles que o aprendiz já tem, mas não percebe que são relacionáveis
aos novos. No caso de material totalmente não familiar, um organizador “expositivo”,
formulado em termos daquilo que o aprendiz já sabe em outras áreas de conhecimento,
deve ser usado para suprir a falta de conceitos, ideias ou proposições relevantes à
aprendizagem desse material e servir de “ponto de ancoragem inicial‟. No caso da
aprendizagem de material relativamente familiar, um organizador “comparativo” deve ser
usado para integrar e discriminar as novas informações e conceitos, ideias ou
proposições, basicamente similares, já existentes na estrutura cognitiva. Destaca-se, no
entanto, que organizadores prévios não são simples comparações introdutórias, pois,
diferentemente destas, organizadores, devem:
1 - identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a relevância
desse conteúdo para a aprendizagem do novo material;
2 - dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração,
salientando as relações importantes;
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3 - prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais
eficientemente, e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo material,
ou seja, prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar
significativamente novos conhecimentos.
Nessa pesquisa os organizadores prévios foram abordados na forma de cinco
aulas teóricas, de 60 minutos cada uma, utilizando recurso multimídia na própria escola
no horário da aula de química para os alunos participantes da pesquisa, como descrito a
seguir.
4.1.1 – Aulas

Foi ministrado um total de cinco aulas com carga horária de uma hora cada aula,
totalizando cinco horas de aula em sala de aula sobre conteúdos relevantes que serviriam
de base para entender sobre reações químicas e suas variáveis.
Conteúdos abordados nas aulas teóricas:
As aulas começaram com a seguinte pergunta para os estudantes responderem:
“O que eu preciso saber pra entender os conteúdos presentes no tema sobre
reações químicas”?
Conteúdos abordados:
Tabela periódica, Elementos químicos, Diagrama de Linus Pauling, Ligações
químicas, Balanceamento de reações químicas, Tipos de Reações químicas.
Esses conteúdos foram tratados de forma mais geral com a finalidade de resgatar
ou provocar nos alunos ideias relevantes ligadas aos conceitos de reações químicas.
As aulas foram distribuídas conforme mostrado no Quadro 1.
Quadro: 01 - Distribuição de aulas para a aquisição dos organizadores prévios.

Nº DE AULAS
1ª aula

TEMA

METODOLOGIA

Tabela periódica.
Elementos químicos.

2ª aula

3ª aula

Diagrama de linuspauling.

Aulas expositivas com utilização de

Ligações químicas.

data show e livros didáticos.

Balanceamento

de

reações Exercícios.

químicas.
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4ª aula

Tipos de Reações químicas.

5ª aula

Resumo

geral

das

anteriores.

aulas Apresentação expositiva em forma
de resumo.

Deve-se ressaltar que esses conteúdos foram tratados de forma introdutória,
caracterizados como organizadores prévios para a introdução de novos conceitos sobre
reações químicas e foram apresentados antes do material de aprendizagem.
Após as aulas teóricas ministradas pelo pesquisador, os alunos foram novamente
submetidos a uma roda de conversa, de maneira informal, em sala e fora da sala de aula
sobre os tópicos tratados na teoria, com o objetivo de verificar se houve uma mudança
cognitiva e se os alunos conseguiram fazer alguma analogia das reações químicas
partindo daquilo que aprenderam em sala.
Nesse caso os organizadores prévios aconteceram em dois momentos distintos:
Um com aulas teóricas ministradas pelo pesquisador, onde se trabalhou os conteúdos de
forma mais expositiva utilizando-se de quadro branco e recurso multimídia (Data Show); e
outro momento em conversas informais na sala e em diferentes locais da escola, como:
corredores, quadra de esporte e até mesmo no momento do lanche.
As observações foram as seguintes:
Para as aulas teóricas em sala, os alunos participaram de forma mais tímida,
quando comparadas às conversas informais. Acredita-se que essa pouca participação
dos alunos se dá pelas aulas expositivas se assemelharem às aulas tradicionais, onde o
professor explana sobre os conteúdos e fica esperando um retorno dos alunos nas
avaliações escritas.
As conversas informais tinham como objetivo, avaliar o rendimento dos alunos
nas aulas teóricas ao mesmo tempo em que se acrescentava a esse cenário novas
informações sobre reações químicas. As conversas com os alunos sobre os tópicos das
aulas teóricas tiveram um resultado muito satisfatório, nesse momento os alunos
conseguiram expressar de forma mais clara suas reais dificuldades e seus conhecimentos
básicos que de alguma forma poderiam ajudar na compreensão dos conceitos de reações
químicas.
Nas conversas informais os alunos, juntamente com o pesquisador discutiram
sobre conceitos gerais de química, exemplos de reações químicas, diferenciação entre
reações químicas e físicas e sobre atividades experimentais. Os alunos também citaram
questões que dificultam o ensino e a aprendizagem de química, entre elas evidenciou-se
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a falta de atividades experimentais que dificilmente acontecem nas aulas e essa falta de
práticas está ligada a outros problemas, como por exemplo: falta de espaço adequado,
material e equipamentos, eles relataram, por exemplo, que a escola não dispõe de um
laboratório de ciências para esse fim.
Observou-se com isso, que os alunos percebem a necessidade de mudança no
ensino de química. Nesse momento os alunos ainda não haviam participado das
atividades experimentais, propostas na sequência didática, mas os mesmos já apontavam
para essa questão. As conversas indicaram que eles acreditam numa proposta que
contemple essa metodologia, como forma de melhorar o ensino e a aprendizagem em
química.
Outro ponto relevante que não pode passar despercebido é sobre a carga horária
insuficiente para dar conta dos conteúdos. Em relato, os alunos comentaram que seguem
para a série seguinte com a carga horária completa, mas com os conteúdos pela metade
o que pode dificultar a aprendizagem mais adiante. Para o ensino de química são
disponibilizadas duas horas semanais, que de acordo com os alunos não supre a
necessidade nem dos alunos, nem dos professores para completar o currículo.
Supõe-se que é por conta de vários fatores, como: desatenção e conversas
paralelas durante a aula impedem o entendimento do todo; conteúdos mal entendidos
geram aprendizado insuficiente e consequentemente desinteresse pela disciplina,
gerando um processo de causa e efeito como o de uma “bola de neve”. Todos esses
fatores juntos, incluindo salas numerosas, falta de hábito de estudo e de leitura, e as
abstrações da vida moderna (celular com watsap e acesso às redes sociais) geram um
estudo individual, ineficiente e compartimentado que não leva ao aprendizado
significativo.
Percebeu-se que os estudantes têm convívio social, mas não se unem para
estudar, acabam não sanando suas dúvidas dentro da sala e nem com os colegas, e isso
gera muitas vezes um aprendizado equivocado, que é muito difícil de ser corrigido depois.
Sendo assim, qualquer esforço que gere a leitura e o raciocínio lógico nos estudantes,
contribuem para o aprendizado, pois, infelizmente a maioria não utiliza a habilidade de:
ler, reler, pensar, usar a lógica, procurar as respostas usando os sítios da rede ou os
livros didáticos e/ou baixados da rede.
De forma geral, os organizadores prévios (aulas teóricas expositivas e conversas
informais), tiveram grandes efeitos na busca de subsunçores que serviriam de
59

ancoradores, ou seja, conhecimentos prévios na estrutura cognitiva para novos
conhecimentos, os alunos discutiram além dos conteúdos, questões mais gerais na
educação, eles estavam prontos para a nova etapa da pesquisa.

5 - QUARTA ABORDAGEM

5.1 - Aula sobre segurança no laboratório.
Figura: 07 - Aula sobre segurança no laboratório (Arquivo pessoal do pesquisador).

Essa aula trouxe as seguintes abordagens:
Cuidados que se deve tomar ao adentrar um laboratório de ciências.
Importância em seguir as orientações do pesquisador durante as atividades no
laboratório.
Formação de grupos de trabalho.
Explicação sobre as práticas a serem desenvolvidas no laboratório.
A ocorrência de acidentes em laboratório de química, infelizmente, não é tão raro
como se possa supor.
Não se pode afirmar com certeza que quem trabalha no laboratório está isento de
acidentes por mais que siga todas as recomendações. Lembra-se que não se recomenda
trabalhar sozinho num laboratório, nesse caso os acidentes pedem ser causados por
outras pessoas, mas que pode envolver todos os presentes. Lembre-se sempre: Todos
são parte integrante de uma equipe, sua responsabilidade perante o laboratório estende-
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se a todos os presentes. A segurança no trabalho depende da ação de todos, e não
apenas das pessoas encarregadas especificamente de promovê-la.
Diminuir esse risco tomando conhecimento dos procedimentos de segurança que
irão permitir uma atuação com um mínimo de risco. Com a finalidade de reduzir a
frequência e a gravidade desses acidentes, torna-se absolutamente imprescindível que,
durante os trabalhos realizados, se observe uma série de normas de segurança.
Algumas recomendações importantes recomendadas para um trabalho com o mínimo de
risco (Anexo III)
Essas recomendações serviram de base para as aulas sobre segurança no
laboratório para os alunos envolvidos na pesquisa. A aula foi ministrada pelo pesquisador,
que preocupado com a segurança dos alunos propôs essa parte.
Nesse momento os alunos tiraram algumas dúvidas e se comprometeram a seguir
as recomendações propostas. Os laboratórios de química oferecem diversos riscos à
saúde de quem os utilizam para pesquisas ou apenas para estudos esporádicos, os
experimentos a serem realizados podem não oferecer riscos visíveis, mas o laboratório
oferece na sua estrutura diferentes equipamentos, reagentes e vidrarias ao alcance de
todos, oferecendo risco mesmo que não façam parte dos experimentos.
As orientações de comportamento no laboratório foram bem exploradas pelo
pesquisador, e compreendido pelos alunos tendo em vista que durante os experimentos
não ocorreu nenhum problema dessa natureza.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer algumas vidrarias através de
imagens em aulas teóricas na escola, que não dispunha de laboratório e depois
fisicamente no laboratório didático da UERR. Os alunos não conseguiram assimilar de
imediato todos os nomes das vidrarias e relacioná-los aos objetos, por isso criou-se uma
espécie de cola, onde os alunos identificavam as vidrarias que usariam para os
experimentos, conforme apresentado nas Figuras 8A e 9B.
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Figura: 08A - Vidrarias -www.google.com.br/search?q=vidrarias. Acesso em 07 Julho de 2015.

Figura: 08B - Vidrarias-www.google.com.br/search?q=vidrarias. Acesso em 07 Julho de 2015.
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Figura 09 - Resumo sobre Segurança em Laboratório Químico.Conselho Regional de Química IV Região (SP) 2008 - Antonio Ferreira Verga Filho.Fonte: VERGA FILHO, A. F. (2008).

6 - QUINTA ABORDAGEM.

6.1 - Experimentação.
Conforme observação realizada na escola percebeu-se, que não havia laboratório
de ciências na escola que favorecesse a pesquisa no momento das etapas dos
experimentos sugeriu-se adequar um ambiente para a realização dos experimentos. Em
comum acordo entre professor pesquisador, professora da turma e coordenadora
pedagógica sugeriu-se adequar o laboratório de informática para esse fim.
De acordo com as propostas (experimentos) a serem realizados, notou-se que as
adequações não atendiam às necessidades mínimas para determinadas atividades, foi aí
que se efetivou uma parceria com a UERR para que alguns experimentos fossem
realizados no laboratório da mesma.
Alguns experimentos, mais simples e que exigiam equipamentos e reagentes de
menor complexidade, foram realizados na própria escola no local adaptado para esse fim,
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os demais foram realizados no laboratório da Universidade Estadual de Roraima em
horários previamente agendados.
Figura: 10 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
(Arquivo pessoal do pesquisador)

As atividades experimentais desenvolvidas nas aulas voltadas para o conteúdo de
reações químicas foram planejadas a partir de uma situação problema elaboradas pelo
pesquisador, onde os alunos em dupla deveriam ler, pesquisar e responder a seguinte
questão: Como podemos demonstrar os tipos de reações químicas e identificar cada uma
mediante um experimento? Pesquise um exemplo, nomeie os materiais e os reagentes
que poderiam ser utilizados para esse fim e descreva os procedimentos a serem
adotados.
Mediante essa situação, os alunos tiveram a oportunidade de pesquisar a respeito
das reações químicas e trazer para a sala de aula diferentes situações que de alguma
forma estivessem relacionadas com essa situação problema. Essa pesquisa foi feita em
horário diferenciado a critério de cada aluno.
As pesquisas feitas pelos alunos foram trazidas para a sala de aula e discutidas
com o pesquisador e com os outros alunos que compartilharam suas ideias a respeito da
situação proposta pesquisada. Nesse momento sugiram diferentes exemplos e cada
aluno explicou sobre sua pesquisa. Não havendo a possibilidade de testar todos os
experimentos devido à necessidade de alguns materiais e reagentes que não tínhamos
disponível e tempo para realizar todos eles, essas pesquisas foram estudadas
teoricamente. Mesmo não testadas, as pesquisas feitas pelos alunos serviram de apoio
para entender sobre as reações químicas e os conceitos nelas inseridos.
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O pesquisador como mediador da aprendizagem sugeriu alguns experimentos
levando em consideração a possibilidade de colocá-los em prática devido a
disponibilidade dos materiais e reagentes a serem utilizados. Os experimentos sugeridos
pelo pesquisador foram questões que já haviam sido pesquisadas, estudadas e testadas
anteriormente; foram elas: 1- Queima de magnésio metálico (reação de síntese);2Verificando a formação de um óxido (reação de síntese) utilizando água da torneira e
gotas de azul de bromotimol; 3- Mudança de pH (semelhante a uma reação de dupla
troca) através da água da torneira, gotas de fenolftaleína e água sanitária; 4Desidratação da sacarose (reação de decomposição); 5- Reação de deslocamento ou
simples troca através da reação entre ácido clorídrico diluído e magnésio metálico.
Com a proposta da pesquisa de não testar hipóteses, mas de construí-las ao
longo dos estudos, foi dado início às atividades práticas. A partir daí os alunos, mediados
pelo pesquisador, construíram suas conclusões a respeito dos resultados observados.
Essas atividades seguiram as seguintes etapas: (Anexo I)
De posse dos experimentos, os alunos foram convidados a colocá-los em prática,
levando em consideração que deveriam fazer um por vez e que só poderiam passar para
a prática seguinte após fazer as discussões do experimento anterior, e suas anotações
deveriam ser feitas em caderno particular para ao final elaborar seus relatórios como
mostra a figura abaixo.
Figura: 11 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos e suas
anotações (Arquivo pessoal do pesquisador).

As atividades acima citadas foram as questões de estudos sobre os conceitos de
reações químicas propostas nessa pesquisa, depois de concluídos todos os trabalhos
referentes a esses experimentos, inclusive os trabalhos de pesquisa e as discussões em
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sala, os alunos questionaram sobre a continuidade das atividades práticas, alegando que
gostariam de participar de mais trabalhos que envolvessem práticas de laboratório.
Atendendo a essa solicitação, o pesquisador propôs algumas atividades onde os alunos
de acordo com as orientações anteriores fossem capazes de fazê-las.
Essas atividades entraram na pesquisa como atividades complementares e não
teria os mesmos objetivos das tratadas anteriormente. Foram elas: 1- Cromatografia em
papel: separação de misturas; 2- neutralização; 3- transformações químicas.
Devido a necessidade de reagentes e materiais específicos para a realização dos
experimentos, foi realizada uma parceria com a UERR, a qual disponibilizou o laboratório
de química, os reagentes e vidrarias necessárias.
Na medida em que foram feitos os experimentos os alunos foram questionados
pelo pesquisador a falar sobre suas experiências, ou seja, descrever o que haviam feito
naquele momento e fazer suas considerações, falar sobre os reagentes que utilizaram os
materiais (vidrarias) e procedimentos adotados, nesse momento não se exigiu
explicações aprofundadas sobre as reações que ali ocorreram. Essa parte ocorreu logo
após, com estudos e pesquisas.
Após as etapas dos experimentos os alunos passaram a fazer pesquisas teóricas
em livros e internet a respeito dessas questões mediadas pelo pesquisador, estudaram as
propriedades químicas e as reações que ocorreram entre esses elementos, foi
disponibilizado um novo momento para discutir sobre essa nova pesquisa e todos tiveram
a oportunidade de apresentar seus resultados. Esses estudos reforçaram suas
observações durante as práticas e possibilitou uma nova visão a respeito dos conceitos
sobre reações químicas envolvidos nas práticas.
Como dito anteriormente, os resultados das atividades práticas e das pesquisas,
foram discutidas em sala de aula onde todos tiveram a oportunidade de se expressar e
apresentar suas anotações. Nessa fase da pesquisa o pesquisador fez suas anotações e
as discussões sobre esse momento estão descritas nas análises dos resultados a seguir.
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Figura: 12 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos e suas
anotações (Arquivo pessoal do pesquisador)

Em geral, investigar implica por em interação, com certo rigor, significados
procedentes do sujeito que investiga, de outras pessoas e dos fenômenos da realidade
para abordar problemas necessários ou interessantes. Com relação à docência, pesquisar
implica distanciar-se da reprodução acrítica de práticas tradicionais. Assim, pesquisar
permite construir significados além dos estereótipos sobre a escola. Além disso, pesquisar
requer pôr em jogo processos reflexivo nos quais a interação social e as atividades
metacognitivas se fortalecem. Uma visão da investigação como esta é, portanto, um
instrumento potente para orientar uma proposta de formação docente favorecedora da
mudança profissional, Crawford, (1999 ) Haefner, zembal-saul, (2004).
Sendo assim, a explicitação das concepções dos professores de ciências
subjacentes à investigação em ensino (papel das teorias, relação com os dados,
hipóteses, experimentação, método, validez dos resultados, entre outros), pode ajudá-los
a melhorar suas próprias concepções de ciência e sua fundamentação pedagógicodidática, de acordo com as afirmações de Cleminson (1990); Mellado e Carracedo,
(1993); Porlán e Rivero, (1998); Adúriz-Bravo, (2001).
Nesse sentido, conhecer e refletir sobre tal tema e sua relação com o ensino das
ciências ajuda a que os professores façam opções científico-educativas mais conscientes.
Porém, se observarmos as práticas pedagógicas tradicionalmente adotadas nas escolas,
podemos perceber que elas estão ainda muito distantes das ideias inovadoras
desenvolvidas a partir da investigação em ensino das ciências Van Driel, (2001), há um
impacto muito pequeno das pesquisas em ensino Cachapuz (2000).
Com relação a possíveis estratégias para aproximar a pesquisa em ensino da
prática docente, Ratcliffe (2001), ao discutirem a relação entre pesquisa em Educação em
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Ciências no Reino Unido e prática educacional, apontam a necessidade de fornecer aos
professores informação sobre o que funciona na pesquisa de uma forma diretamente
aplicável por eles nas escolas. Já Delizoicov (2004) propõe uma aproximação entre os
problemas enfrentados pelas escolas e as questões de pesquisa abordadas nas
universidades. Um caminho proposto pelo autor seria incorporar nas publicações a
discussão sobre possíveis implicações educacionais. Já Taber (2000) argumenta que os
professores se beneficiariam se pudessem se envolver mais ativamente na pesquisa
educacional.
Ao abordar uma prática de ensino com o foco na experimentação parte-se do
entendimento de que aprender química requer, conforme Johnstone (1992) apud Rosa e
Schnetzler (1998) a compreensão de diferentes níveis de conhecimentos, como o
simbólico, o macroscópico e o microscópico. Nesse sentido, acredita-se na importância
das atividades experimentais estarem vinculadas a fala, a escrita e a leitura, pois assim,
pela prática experimental é oportunizada aos estudantes a significação da linguagem
química e, com isso, a sua compreensão sobre o fenômeno prático em questão. O
estudante realiza a prática, discute sobre ela com o professor e também escreve sobre a
mesma.
Nesse contexto, para que as atividades práticas permitam uma melhor
compreensão da relação teoria-experimento elas necessitam ser bem planejadas e bem
conduzidas pelo professor, para isso, é fundamental que ele tenha clareza sobre o papel
da experimentação no ensino de Química e que atue como um mediador qualificado no
decorrer da prática. Assim, será possível contornar alguns dos obstáculos e das crenças
que limitam o uso das atividades experimentais no ensino da química, pois, de nada
adianta fazer uma prática sem possibilitar um diálogo e/ou uma explicitação em sala de
aula, o estudante apenas terá conhecimento do que está observando se o professor
mediar o seu olhar.
Aliado a essa relação do conhecimento, as aulas práticas consistem numa forma
diferenciada de ensino que, por si mesmo, despertam mais a curiosidade e o interesse do
estudante pelo estudo da química. Nessa direção, pode-se, num processo sempre
mediado, superar um ensino de química muito distante, apenas abstrato e livresco. Nesse
sentido, as aulas experimentais podem ser consideradas uma estratégia pedagógica
dinâmica com a capacidade de gerar problematizações, discussões, questionamentos e a
busca de respostas e explicações para os fenômenos observados Silva e Zanon, (2000),
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possibilitando na interação, no processo sempre mediado pelo professor, uma evolução
do conhecimento por parte dos estudantes. Nas palavras de Schnetzler, “as atividades
experimentais são relevantes quando caracterizadas pelo seu papel investigativo e por
sua função pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão de fenômenos” Schnetzler,
(2002, p.14)
Diante do exposto sobre a análise da contribuição das atividades práticas no
ensino de ciências em sala de aula, ficou evidente a grande contribuição dessas
atividades para os alunos com resultados satisfatórios do ponto de vista das análises
qualitativas.
Os alunos produziram resultados em diferentes situações; uma se trata dos
trabalhos produzidos coletivamente e os que foram produzidos individualmente. Os alunos
tiveram a oportunidades de trabalhar de forma conjunta no desenvolvimento das
atividades propostas e na escrita dos relatórios referentes aos resultados dos
experimentos, mas tiveram também a oportunidades de expressar seus pontos de vista
de forma individualizada onde cada um expôs suas ideias e experiências vivenciadas no
momento das atividades, podemos citar aí então duas categorias de análises: Produção
coletiva e a Produção individual.

6.1.1 - Produção coletiva
Os alunos em dupla desenvolveram suas tarefas e elaboram os relatórios levando
em consideração as observações feitas pela dupla, de posse desses relatórios observouse a consistência dos mesmos a respeito da proposta inicial e sua relevância junto aos
experimentos.
Figura: 13 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos
(Arquivo pessoal do pesquisador).
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Os alunos desenvolveram suas tarefas de forma satisfatória, realizaram todos os
experimentos planejados desenvolvidos em parte na própria escola, outros no laboratório
da Universidade Estadual de Roraima. A formação das duplas se dava no momento em
que começava a aula e mudavam constantemente. Observou-se nos trabalhos coletivos
um grande empenho em realizar suas tarefas com compromisso e responsabilidade.
Acredita-se que esse empenho se dava pelo fato de que o resultado era atribuído a dupla
e nesse caso um ajudava o outro num só objetivo; realizar o experimento e expor suas
observações da melhor maneira possível.
Os alunos em dupla elaboraram os relatórios e apresentaram seus resultados
cada um a sua maneira conforme suas convicções. Foram realizados nove experimentos,
alguns mais simples e outros mais complexos, esses relatórios foram lidos e em seguida
analisados de forma comparativa entre os resultados obtidos e as observações de cada
grupo.
Quando comparados os relatórios de todos os grupos (um total de cinco grupos),
verificou-se que em alguns casos como, por exemplo, a exploração das etapas
percorridas durante os experimentos, havia uma concordância bem acentuada nos
relatos. Já quando comparados com as análises dos resultados, observou-se uma
discrepância, essa observação levou a uma nova etapa na pesquisa; fazer as análises em
função dos resultados obtidos, buscando auxilio na literatura.

6.1.2 - Produção individual
Apesar dos trabalhos serem desenvolvidos coletivamente, houve momentos em
que os alunos puderam individualmente expressar suas observações a respeito das
atividades desenvolvidas. Essa manifestação se deu inicialmente no laboratório nos casos
das atividades desenvolvidas na Universidade Estadual e se estendeu para a sala de aula
e nas avaliações finais individuais.
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Figura: 14 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos
(Arquivo pessoal do pesquisador)

Foi possível perceber nessa etapa do trabalho, um grande avanço em relação às
observações feitas nas etapas iniciais (diagnóstico), onde os alunos não apresentavam
subsunçores suficientes para aquele nível de aprendizagem, necessitando lançar mão
dos organizadores prévios. Os alunos individualmente se manifestaram com mais firmeza
sobre os assuntos estudados quando comparados com as anotações feitas nos relatórios.
Percebe-se nesse sentido que os alunos apresentaram grande dificuldade para escrever
sobre suas observações, colocar no papel que aquilo eles mesmos desenvolveram.
O que se entende nesse caso é que os dois momentos: expressão escrita através
de relatórios e expressão verbal são complementos, onde cada um tem sua importância e
cabe ao pesquisador verificar cada um deles e fazer as análises para que se tire daí uma
conclusão a respeito do nível de aprendizagem e sua evolução ao longo da pesquisa.
No caso dessa pesquisa, as observações a respeito do desenvolvimento do nível
de aprendizagem e evolução individual de cada aluno foi considerada como positiva,
pode-se então afirmar a grande contribuição das atividades experimentais aliada a uma
teoria de aprendizagem na modalidade de resolução de problemas para o ensino de
ciências no desenvolvimento das capacidades de desenvolvimento individual dos alunos
que dela participaram.
Voltando a situação problema “Como podemos demonstrar os tipos de reações
químicas e identificar cada uma mediante um experimento? Pesquise um exemplo,
nomeie os materiais e os reagentes que poderiam ser utilizados para esse fim e descreva
os procedimentos a serem adotados” que deu origem a essas atividades práticas, podese dizer que foi respondida na sua grande maioria, podendo ser melhorada, os alunos
tiveram dificuldades em explicar os resultados e mostrar as reações que ocorreram nos
experimentos. É fácil entender essa dificuldade já que estavam pela primeira vez falando
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sobre reações químicas e que esse tipo de atividade não é comum em sala de aula, não é
fácil no primeiro trabalho de laboratório fazer análises e discutir resultados. Essa análise
feita pelo pesquisador tem como base, as dificuldades apresentadas em sala de aula.
Fazer com que os alunos entendam e expliquem sobre tais assuntos.
Apesar das dificuldades, os alunos superaram grandes desafios, mostraram que
são capazes de por si só buscar respostas a uma determinada situação, vamos lembrar
que são alunos das séries iniciais do ensino médio que estão buscando apesar de tudo
superar barreiras em busca de um ensino melhor.
Sobre o objetivo da pesquisa “Analisar através de avaliação escrita, observações
em sala e produção de relatórios com base na teoria de Ausubel, se as atividades
experimentais através da resolução de problemas, facilitam a aprendizagem dos alunos
da 1ª série do ensino médio da escola estadual Wanda David Aguiar na aprendizagem de
conteúdos de reações”, pode-se dizer que com base nas observações do pesquisador,
nas produções coletivas e individuais dos alunos, com base no contexto geral, do
momento da avaliação diagnóstica à avaliação escrita final, avaliando parte da teoria onde
se trata da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora, acredita-se que essa
combinação: Atividades práticas através da resolução de problemas com base na teoria
de Ausubel contribuíram de forma satisfatória para o entendimento dos conceitos de
reações químicas.

6.1.3 - As conclusões sobre os experimentos.
Figura: 15 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos
(Arquivo pessoal do pesquisador).
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Essas conclusões foram apresentadas ao final, para que não houvesse dúvidas a
respeito das questões levantadas e também como uma forma de agrupar as diferentes
questões a respeito dos conteúdos apresentados pelos alunos.

Atividade 1 - Queima de magnésio metálico (combustão - síntese).

Durante a queima da fita de magnésio metálico observa-se uma chama branca
intensa e brilhante, característica desse metal. O magnésio é um metal prateado e sólido
que, após sua incineração, forma o óxido de magnésio (MgO) que é um pó com aspecto
esbranquiçado. Essa reação pode ser expressa pela seguinte equação:
2Mg(s) + O2(g) 2MgO(s)
O óxido de magnésio é básico, pois com a adição da fenolftaleína, um indicador
que fica rosa em meio básico e incolor em meio ácido, observou-se uma coloração rósea
quando foram adicionadas algumas gotas do indicador sobre o pó branco obtido na
queima do metal. Isso ocorre devido à geometria da molécula de fenolftaleína mudar em
função da concentração de íons, no caso o OH-, passando a refletir a luz na coloração
rosa - violeta.
A reação entre o magnésio e o oxigênio é uma reação de oxi-redução. Durante a
reação os átomos de Mg(s) perdem elétrons para o agente redutor, o oxigênio presente no
meio ambiente, para formar Mg+2. Essa reação acontece naturalmente ao expor esse
metal ao ar ou mais energicamente quando se fornece energia ao sistema, no caso
através da chama.
Figura: 16 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos
(Arquivo pessoal do pesquisador)
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Atividade 2 - Verificando a formação de um óxido (síntese)

Ao submetera água de torneira ao azul de bromotimol observou-se uma coloração
esverdeada, característica de substâncias com pH neutro ou próximo disso na presença
desse indicador, o que comprova a eficiência deste pois o pH da água de torneira no
Brasil está entorno de 6,5 e 7,5.
A água de torneira não apresenta um pH igual a 7 devido aos tratamentos que esta
é submetida, com substâncias como o carvão aditivado, o sulfato de alumínio e o cloro,
que alteram o pH da água utilizada nas residências.
Ao soprar com uma pipeta a água com o azul de bromotimol observou-se uma
mudança de coloração do verde para o amarelo. Isso acontece, pois ao assoprar
acrescenta-se o CO2 à água, ocorrendo o seguinte equilíbrio:
CO2(g) + H2O(l)(CO2)2-(aq) + H+(aq) + OH-(aq)
Parte do CO2(aq) dissolvido reage com a água, até um novo equilíbrio, e como este
é um óxido ácido há a formação do ácido carbônico (H2CO3):
CO2(aq) + H2O(l)H2CO3(aq)
O ácido carbônico, por sua vez, libera íons H3O+, em um equilíbrio com a água, o
qual diminui o pH da solução, aumentando a sua acidez:
H2CO3(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + HCO3-(aq)
Com o aquecimento da solução, houve o aumento da temperatura e ocorreu a
diminuição da solubilidade do CO2(aq) na água de torneira, e o equilíbrio se deslocou no
sentido inverso (para a esquerda). Desta forma diminui a concentração de CO 2(aq) e
diminui também a concentração de H3O+. Tanto que, após alguns minutos, a solução
passa a apresentar uma coloração azul, o que indica que seu pH passou a ser superior a
7,6. Esta basicidade, na ausência do CO2 dissolvido, é devida principalmente a sais
básicos presentes na água. (BaCO3, Na2CO3, etc.), que apresentam caráter básico.
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Figura: 17- Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
(Arquivo pessoal do pesquisador)

Atividade 2.1 - Mudança de pH (dupla troca)

Ao adicionar as gotas de fenolftaleína à água observou-se que o sistema
permaneceu incolor, o que indica que o meio era neutro.
Ao acrescentar a água sanitária (também dá certo com óxido de cálcio) nesta a
coloração muda passando a ser rosa, ou seja, o meio se tornou básico. Isso ocorre, pois o
hipoclorito de sódio tem caráter básico e em meio aquoso forma uma base, o hidróxido de
sódio, que por sua vez libera íons OH- causando o aumento do pH da solução.
NaClO(aq)+ H2O(l) Na(OH)(aq)+ calor
Na reação do óxido de cálcio com a água há a liberação de grande quantidade de
calor.
No caso do hipoclorito de sódio, NaClO (água sanitária), considerando o
equilíbrio: H2CO3(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + HCO3-(aq)
A reação que ocorre é:
Na+ClO-(aq) + 2H+(aq) + HCO3-(aq)  NaCO3(aq) + HCl(aq) + H2O(l)
O meio fica ácido e volta a ficar incolor.
Se usar óxido de Cálcio: Quando se sopra a solução sobrenadante no tubo de
ensaio percebe-se que a solução fica turva. Isso ocorre, pois há uma reação entre o CO2
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e o óxido de cálcio onde há a formação de um sal insolúvel, o carbonato de cálcio CaCO3
(solubilidade: 14mg do sal/1000ml H2O a 20oC).
Se usar o NaClO, ocorre a formação de NaCO3, solúvel (solubilidade: 30g do
sal/100ml H2O a 20oC).
O borbulhamento do ar pulmonar implica na introdução de gás carbônico na
solução de água com sódio (ou de cal - soluções de hidróxido de cálcio - se usar o óxido
de cálcio), formando assim o íon carbonato (CO3-2):
CO2(g) + 2OH–(aq) CO3-2(aq) + H2O(l)
Obs: Na presença de íons Ca2+, o íon carbonato leva à formação de um precipitado de
carbonato de cálcio:
Ca2+(aq) + CO3-2(aq) CaCO3(s)
Atividade3 - Desidratação da sacarose (decomposição)
O ácido sulfúrico é um poderoso desidratante. Quando está concentrado, ao entrar
em contato com o açúcar comum, sacarose, ele retira átomos de hidrogênio e de oxigênio
sob a forma de água, carbonizando o material. À medida que a reação prossegue, o
material vai escurecendo, indicando que carbono vai se formando. Ao final, o calor
liberado na reação é suficiente para vaporizar a água que, ao escapar, vai criando
espaços vazios no interior da massa de carbono. Isso explica o aumento de volume do
material sólido.
Esse processo é exotérmico e além de calor libera vapores tóxicos, portanto deve
ser feito por pessoas que conheçam as normas de segurança e em um local próprio,
capela (exaustor) ou lugar bem arejado. Ou, utilize o ácido diluído, demora mais tempo
para ocorrer a reação, porém é possível visualizar a cor escura referente ao carbono.
Além disso, é recomendável usar pouca quantidade de reagentes.
C12H22O11(s) 12C(s) + 11H2O(g) + calor
Atividade4 - Reação de deslocamento ou simples troca.
Ocorre uma reação de oxirredução quando colocamos magnésio em uma solução
de ácido clorídrico. A efervescência observada se deve à liberação de H 2(g), conforme a
reação:
Mg(s) + 2 HCl(aq)MgCl2(aq) + H2(g)
A seguir são mostradas algumas fotos dos momentos da realização dos
experimentos.
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Figura: 18 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
(Arquivo pessoal do pesquisador).

7- SEXTA ABORDAGEM
7.1 - Atividades complementares.
Figura: 19 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
Cromatografia - (Arquivo pessoal do pesquisador)

Conforme dito anteriormente foi acrescentada à pesquisa outras atividades
práticas, essas atividades denominadas “atividades complementares”, (Anexo II), mas
estas não tiveram as mesmas exigências das anteriores, foram acrescentadas ao final da
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pesquisa a pedido dos alunos, justificando que gostariam de realizar mais alguns
experimentos. Apesar de serem inseridas ao final, foi de suma importância e observou-se
nessas atividades a participação efetiva dos alunos conforme mostram as figuras a seguir,
salienta-se a organização na realização dos trabalhos e o trabalho coletivo. Ficou
evidente o interesse dos alunos na continuidade dos trabalhos práticos, esse interesse em
continuar com a pesquisa, pode ter sido influenciado pelas atividades práticas realizadas
anteriormente.
Figura: 20 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos
neutralização (Arquivo pessoal do pesquisador)

Ao final das atividades complementares os alunos discutiram sobre seus
resultados e apresentaram suas anotações ao grupo, ou seja, fizeram uma socialização
das anotações.

As atividades complementares

propostas foram

as seguintes:

cromatografia em papel, neutralização e transformações químicas. As imagens a seguir
mostram alguns momentos onde os alunos se preparavam para o início da atividade
complementar.
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Figura: 21 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos
experimentos (Arquivo pessoal do pesquisador)

Figura: 22 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
(Arquivo pessoal do pesquisador)

8 – SÉTIMA ABORDAGEM

8.1 - Busca de evidências de aprendizagem.
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Nessa etapa de busca de evidência de aprendizagem de acordo com a teoria da
aprendizagem de Ausubel, avaliou-se as produções dos alunos durante as etapas
proposta pela sequencia didática.
Surpreendentemente, nem sempre é fácil demonstrar que ocorreu aprendizagem
significativa. Segundo Ausubel (2003 p.130),a compreensão genuína implica a posse de
significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis. Porém, se alguém tentar testar
tais conhecimentos, pedindo aos estudantes que indiquem os atributos de critérios ou os
elementos essenciais de um princípio, pode simplesmente fazer com que surjam
verbalizações memorizadas.
Por conseguinte, os testes de compreensão devem, no mínimo, ser expressos em
diferentes linguagens e apresentados num contexto

diferente do material de

aprendizagem originalmente encontrado. Talvez a forma mais fácil de os fizer seja pedir
aos estudantes que diferenciem ideias relacionadas (semelhantes), mas não idênticas, ou
escolham os elementos que identificam um conceito ou uma proposição de uma lista que
contenha os conceitos relacionados, bem como as proposições (testes de múltipla
escolha).
Figura: 23 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
Cromatografia (Arquivo pessoal do pesquisador)
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Nessa mesma obra de Ausubel, muitas vezes, a resolução independente de
problemas é a única forma possível de se testar se os estudantes compreendem
verdadeira e significativamente as ideias que conseguem memorizar e verbalizar tão
facilmente.
Por conseguinte, quando se procuram provas da aprendizagem significativa, quer
seja através de questionamento verbal, de aprendizagem sequencialmente dependente
ou de tarefas de resolução de problemas, deve ter-se sempre em conta a possibilidade de
memorização. Uma vasta experiência na realização de exames faz com que os
estudantes se tornem adeptos da memorização, não só de proposições e de fórmulas
chave, mas também de causas, exemplos, razões, explicações e formas de
reconhecimento e de resolução de „problemas tipo, Ausubel (2003, p. 131).
Pode evitar-se melhor o perigo da simulação memorizada da compreensão
significativa através de colocação de questões e de problemas que possuam uma forma
nova e desconhecida e exijam uma transformação máxima de conhecimentos existentes.
Figura: 24 - Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos
neutralização (Arquivo pessoal do pesquisador)

8.1.1 - Avaliação Formativa
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A avaliação formativa pode ser entendida como uma prática de avaliação
contínua que objetiva desenvolver as aprendizagens. Segundo Hadji (2001), avaliação
formativa é aquela que se situa no centro da ação de formação. É a avaliação que
proporciona o levantamento de informações úteis à regulação do processo ensinoaprendizagem, contribuindo para a efetivação da atividade de ensino.
Na tentativa de averiguar evidências de aprendizagens foram aplicados diferentes
recursos didáticos que de alguma forma mostrassem uma evolução dos alunos a respeito
dos conteúdos de estudos. Na avaliação formativa considerou-se as produções coletivas
e individuais dos alunos (relatórios, apresentações orais, desempenho nas atividades
práticas), anotações do pesquisador e a contribuição da professora titular da turma,foi
uma visão geral sobre todo o processo no sentido de trazer informações úteis a respeito
do desempenho dos alunos
Percebeu-se a partir dessas análises diferentes situações de aprendizagens em
diferentes momentos das atividades onde os alunos tiveram melhores rendimentos.
Vejamos a seguir:

8.1.2 - Produção dos relatórios.

Nesse momento os alunos apresentaram grandes dificuldades em escrever aquilo
que haviam observado durante as aulas e em especial, durante as aulas práticas, foi um
momento de dificuldade na hora de organizar aquilo que haviam vivenciado e observado.
Mesmo em dupla não tiveram sucesso na transcrição das suas anotações do caderno
para um texto em forma de relatório.
Observou-se que a questão não era tão somente falta de conhecimento de
produção de relatório, mas na escrita, na produção de texto, na organização da sequencia
na medida em que aconteciam as aulas. Para amenizar essa dificuldade foi proposto um
modelo de relatório, onde os alunos apenas acrescentariam suas observações em
espaços destinados (Apêndice D).
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8.1.3 - Testes escritos.

Na busca de evidências de aprendizagem, os alunos responderam algumas
questões escritas individualmente sobre os conteúdos tratados nas aulas. Esses testes
escritos ocorreram em momentos diferentes e eram compostos por questões abertas e
fechadas, pequenas e simples sobre um determinado momento, e ao final quando os
alunos responderam questões mais gerais sobre os temas tratados.
Essa etapa da pesquisa mostrou um melhor desempenho dos alunos quando
comparado aos relatórios, isso mostra que o aprendizado nessa turma acontecia de forma
individualizada e que as produções em grupo não eram trabalhadas já que os conteúdos
tanto para os relatórios quanto para as avaliações escritas e individuais eram os mesmos.
Percebe-se aí a necessidade de implementar nesse contexto atividades em que os alunos
possam produzir coletivamente.

8.1.4 - Apresentações orais.

Durante todas as etapas e principalmente nas atividades práticas no laboratório,
os alunos foram questionados a falar sobre o que estavam fazendo e quais os possíveis
resultados dos experimentos ou até mesmo fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito das
atividades propostas. Essas expressões orais se deram também em sala de aula logo
após a realização das atividades.
Essa etapa da busca de evidência de aprendizagem foi fundamental, no sentido
de acrescentar às etapas anteriores, aquilo que eles não conseguiram transcrever para os
relatórios e nas avaliações escritas e individuais. O que ocorreu na verdade foi uma
combinação de anotações ao ponto de fornecer ao pesquisador elementos fundamentais
que ajudariam nas conclusões finais a respeito dos progressos dos alunos no conteúdo
de reações químicas.

8.1.5 - As observações feitas pelo pesquisador.

Na tentativa de não deixar escapar nenhum momento das etapas da pesquisa, o
pesquisador fez diversas anotações que serviriam para ao final, somada às etapas,
descritas anteriormente, pudessem fornecer uma visão mais acertada a respeito do
83

progresso dos alunos nas atividades e tirar conclusões sobre a importância das atividades
práticas em sala.
As anotações feita pelo pesquisador acrescentam nesse cenário uma visão mais
ampla sobre as reais condições de aprendizagem e as possíveis questões que de alguma
forma dificultam a aprendizagem dos alunos nessa pesquisa, pode-se, por exemplo, citar:
a)

A escola não oferece espaço adequado (laboratório e ou sala de ciências), e

nenhum material (vidrarias e reagentes) para que os professores trabalhem atividades
práticas, pelo menos no ensino de ciências.
b)

Os alunos não estão motivados para esse tipo de trabalho; somente após

uma palestra motivacional os mesmos de mostraram interessados.
c)

Falta de tempo; a maioria dos alunos não tinha tempo disponível para

participar em horário oposto às aulas na escola; por esse motivo, os experimentos foram
realizados no horário das aulas de química e as atividades de pesquisas foram realizadas
no contraturno já que os alunos poderiam planejar seus estudos de acordo com sua
disponibilidade de horário. Alguns alunos não quiseram participar alegando dificuldade de
deslocamento para a UERR (Universidade Estadual de Roraima); Por esse motivo o
número de alunos participantes não foi alterado e ficou de acordo com a ideia inicial de
dez 10 alunos e o deslocamento ficou sobre a responsabilidade do pesquisador.
d)

Pouco envolvimento da escola (professores, coordenadores pedagógicos e

gestor) durante a pesquisa.
e)

A greve dos professores em educação que ocorreu em 2015 em que a

escola aderiu parcialmente contribuiu para que algumas etapas fossem remarcadas.
As possíveis questões que de alguma forma facilitaram a aprendizagem dos
alunos nessa pesquisa, pode-se, por exemplo, citar:
a)

A contribuição na parceria feita pelo pesquisador e a UERR (Universidade

Estadual de Roraima), no uso do laboratório.
b)

A disposição dos alunos que se comprometeram em participar da pesquisa.

c)

A colaboração dos pais no sentido de permitir que seus filhos participassem

através da assinatura do temo de consentimento.
d)

Os experimentos em si; que estimularam os alunos a irem até o final da

pesquisa.
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e)

A contribuição da professora no sentido de permitir que os alunos se

ausentassem de suas aulas e fossem participar da pesquisa, hora na escola, hora na
Universidade estadual de Roraima.
f)

O interesse dos alunos em fazer tudo corretamente no laboratório durante os

experimentos e nas pesquisas feitas em casa.
g)

A proposta de trabalhar situações problemas trouxe um desafio aos alunos

no momento em que precisavam dar uma resposta aos questionamentos.
h)

Trabalhar a partir dos subsunçores dos alunos, trazidos pela Teoria da

Aprendizagem Significativa de Ausubel.
Entre outras, essas foram as principais anotações feitas pelo pesquisador durante
os trabalhos. Para uma avaliação no contexto geral, quando combinadas as quatro etapas
da avaliação dos alunos e de todo o andamento da pesquisa, percebeu-se a necessidade
de trabalhar os conteúdos de forma que os alunos possam fazer parte da construção do
seu próprio aprendizado, dando a eles uma chance de mostrar que são capazes e que
podem fazer a diferença, e as atividades experimentais podem contribuir por permitir que
os alunos sejam mentores do seu próprio aprendizado.
Sobre as avaliações, observou-se também a necessidade de dar aos alunos a
possibilidade de serem avaliados de diferentes formas e em diferentes momentos e que a
avaliação não se resume a um único instrumento.
Superar dificuldades e propor desafios é uma forma de dizer que somos capazes
de vencer os problemas na educação no Brasil.
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PRODUTO.

Com base nas experiências vividas durante essa pesquisa, elaborou-se um
Manual com Orientações e exemplos sobre atividades experimentais, que poderão ser
desenvolvidas em diferentes ambientes e com diferentes recursos. A proposta desse
manual é contribuir com a prática do professor de ciências, no sentido de servir como uma
ferramenta, algo a mais que o professor possa ter a sua disposição.
Esse manual foi desenvolvido pelo professor pesquisador e sua orientadora com
versão impresso e digital que ficará a disposição dos professores e alunos do ensino
fundamental das escolas públicas estaduais e municipais e constará de diferentes
atividades experimentais.
Para a escolha desse produto levou-se em consideração a preocupação em
proporcionar aos estudantes o acesso a atividades experimentais e dar um suporte aos
professores de ciências, já que haverá nesse manual a possibilidade de incluir materiais
alternativos.
Ele reúne um bloco de atividades que poderão ser desenvolvidas nas escolas
independentemente se elas possuem ou não um laboratório de ciências. A ausência de
um laboratório de ciências nas escolas e a falta de material e equipamentos é um dos
motivos apontados pelos professores do ensino de ciências para a falta das atividades
práticas para o ensino. Nesse sentido acredita-se que esse material poderá ajudar a
superar algumas dessas dificuldades.
Esse material é composto de atividades experimentais que poderão ser
exploradas em diferentes momentos do ensino e trabalhadas na forma de resolução de
problemas que poderão ser elaborados a partir das atividades propostas no manual. Ele
sugere alguns exemplos de questões que poderão ser adaptadas com materiais
alternativos facilitando a aquisição das vidrarias e reagentes. Acredita-se que dessa forma
mesmo as escolas longe dos grandes centros (escolas do interior, ribeirinhos,
comunidades etc.) poderão experimentar essas atividades adaptando-as.
Esse produto (Manual), não é uma receita que vai pronta ou acabada, mas uma
proposta que poderá ser usada pelos professores adaptando-a à realidade de cada
escola ou de cada turma, são orientações que podem ser aproveitadas e incrementadas
de acordo com a necessidade de cada realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afinal, o que é ser professor?

Para o pesquisador, ser professor é superar desafios.
E foi exatamente nesse sentido que esse trabalho chegou ao seu final, superando
grandes desafios. Desafios esses que serviram de ponto de partida para as conquistas.
Ao iniciar a pesquisa em junho de 2015, deparou-se com um momento
conturbado na educação estadual de Roraima que deu início a uma greve em julho do
mesmo ano que durou por volta de três meses. Devido essa greve houve a necessidade
de mudar de escola e começar tudo novamente atrasando assim a conclusão dos
trabalhos.
Muitos foram os problemas enfrentados; falta de apoio, falta de equipamentos,
falta de salas adequadas, dificuldade de conciliar horários com os alunos, entre outros.
Mas nada disso supera a felicidade de poder dizer que foi possível concluir superando
todos esses desafios.
O tema do trabalho surgiu de uma percepção de sala de aula, como professor de
química há mais de 10 anos, acompanhei diversos momentos de discussões sobre a
necessidade de agregar as práticas de sala de aula, atividades que pudessem fazer com
que os alunos participassem mais das aulas e construíssem juntamente com o professor
o seu conhecimento.
Logo a ideia das atividades práticas de experimentação foi se fortalecendo e
ganhando espaço nas discussões do cotidiano da sala. Com a aprovação no mestrado
profissional em ensino de ciências da Universidade Estadual de Roraima, essa ideia se
firmou; pesquisar qual a relevância das atividades práticas em sala, agregando a proposta
de se trabalhar através da resolução de problemas partindo de uma teoria de
aprendizagem, nesse sentido a proposta foi sendo aperfeiçoada e posta em prática.
A proposta de trabalhar em sala de aula atividades práticas, para explicar os
conteúdos do bimestre ganhou destaque entre os alunos e a aprovação foi além do
esperado, os alunos mostraram que necessitam de mais incentivos para melhorar a
qualidade de ensino. Essas observações puderam ser feitas na medida em que os alunos
demonstraram grande interesse na participação e continuidade das aulas.
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Outro ponto importante que não deve ser esquecido foi a respeito das atividades
de resolução de problemas, onde os alunos puderam buscar respostas às questões. Esse
método aguça os alunos e os desafia a superar seus limites na medida em que eles
percebem que são capazes de por si só dar respostas a uma situação, essas
características ficam claras quando os alunos voluntariamente trazem para sala questões
que podem servir como apoio aos estudos, ou seja, eles passam a pesquisar sobre tal
assunto em busca de respostas.
Sobre a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel usada nessa pesquisa é
importante dizer que foi usado apenas parte dela, e que ela por completa é bastante
complexa e precisaria um tempo muito maior para sua implementação. As partes da teoria
com destaque nessa pesquisa foram: a motivação, o processo de assimilação, os
subsunçores, os organizadores prévios, a busca de evidência de aprendizagem, os tipos
de aprendizagem, a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora. Esses
elementos deram um suporte ao estudo e contribuíram para esse resultado.
Um dos pontos que ressalta-se aqui são os subsunçores, ou seja, levar em
consideração aquilo que os alunos já sabem e partir daí para novas descobertas. E foi
nesse sentido que trabalhou-se, acreditar e despertar nesses alunos seus conhecimentos
e enriquecê-los.
Em relação à sequencia didática, Araújo (2013) diz que é uma forma de o
professor organizar as atividades de ensino em função de núcleos temáticos e
procedimentais. Usou-se um modelo para a organização da instrução com a Teoria de
Ausubel (Moreira 2006).
Sobre os avanços dos alunos em relação aos conteúdos tratados, ou ainda a
busca de evidências de aprendizagem, observou-se que os mesmos apresentaram
comportamentos diferentes quando analisadas suas produções individuais e coletivas
descritas anteriormente.
Acredita-se que as produções coletivas foram fundamentais para que o
pesquisador avaliasse o grau de dificuldade ou não dos alunos na produção de textos e
na organização das etapas e procedimentos. Observou-se nesse momento, que os alunos
conseguiram realizar os experimentos, mas tiveram dificuldades em transcrevê-lo em
forma de relatório.
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Já na produção individual e principalmente nas manifestações orais, os alunos se
sentiram mais a vontade e deram um retorno melhor, quando comparado com os
relatórios.
Ainda sobre a busca de evidências de aprendizagem é notório que diferentes
mecanismos de avaliação aplicados no mesmo contexto possibilitam para que o
pesquisador avalie melhor os resultados esperados e tire conclusões mais consistentes.
Por fim, nosso objetivo foi alcançado e através dos resultados das análises das
diferentes etapas da pesquisa, inclusive com os relatos dos alunos sobre as atividades
experimentais, os relatórios, as avaliações escritas, as observações do pesquisador, a
avaliação diagnóstica, a participação dos alunos em todas as atividades, pode-se dizer
que a combinação entre atividades experimentais aplicados em forma de resolução de
problemas com base em uma teoria de aprendizagem facilitaram a aprendizagem dos
alunos da 1ª série da Escola Estadual Wanda David Aguiar no ensino de reações
químicas.

89

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. K.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional.2.ed. Rio de
Janeiro: Interamericana Ltda, 1980.
AUSUBEL, D.P.; Novak, J.D. andHanesian, H. (1978). Educational psychology: a
cognitive view. 2nd. ed. New York, Holt Rinehartand Winston.
AUSUBEL. David P Aquisição e retenção de conhecimentos: Uma perspectiva cognitiva
1.ª Edição PT-467-Janeiro de 2003 p. 130 e 131
AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala
de aula. In: CARVALHO, A. M. P. (Org.) Ensino de Ciências – Unindo a pesquisa e a
prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
CARVALHO, A. M. P. ; VANNUCCHI, A. I. ; BARROS, M. A. ; GONÇALVES, M. E. R.
;REY, R. C. . Ciências no Ensino Fundamental - O Conhecimento Físico. São
Paulo:Editora Scipione, 1998. 200 p.
CARVALHO, A. M. P.; GIL, D. Formação de professores de ciências: tendências e
inovações.2. ed. São Paulo: Cortez / Coleção questões da nossa época, 1995. 120 p.
CACHAPUZ, A. F. Investigação em didática das ciências em Portugal – um balanço
crítico. In: PIMENTA, S.G. (Org.). Didática e formação de professores: percursos e
perspectivas no Brasil e em Portugal. São Paulo: Cortez Editora, 2000.
CRAWFORD, B.A. Is it realistic to expect a preservice teacher to create an inquiry-based
clasroom? Journalof Science Teacher Education, v.10, n.3, p.175–194, 1999.
DANTE, L. R. Criatividade e resolução de problemas na prática educativa matemática. Rio
Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Tese de Livre Docência, 1988.
Débora Lázara Rosa Aplicação De Metodologias Alternativas para uma Aprendizagem
Significativa No Ensino De Química. São Mateus 2012.
DELIZOICOV, D. Pesquisa em ensino de ciências como ciências humanas aplicadas.
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.21, n.2, p.145-175, 2004.
DRIVER, R.; ASOKO, H.; LEACH, J.; MORTIMER, E.; SCOTT, P. Construindo
conhecimento científico na sala de aula. Química Nova na Escola, São Paulo, v.1, n.9,
p.31-40, mai.1999.
ELIOTT, J. (1993). El cambio educativo desde lainvestigación-acción. Madrid, Ediciones
Morata. p. 88.
ERICKSON, F. (1986).Qualitative methods in research on teaching. In: Wittrock, M.C.
(Ed.), Handbook of research on teaching. (3rd. ed.) New York :Macmillan PublishingCo. p
130.
90

FARIA, W. de Aprendizagem e planejamento de ensino. São Paulo, Ática, 1989. p. 47.
FREIRE, A. M. Mudança de concepções de ensino dos professores num processo de
reforma curricular. In: Ministério Da Educação (Org.). Flexibilidade curricular, cidadania e
comunicação. 2004.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. In: Revista de
Administração de Empresas. São Paulo: v.35, n.2, p. 57-63, abril 1995.
GRUNDY, S. J.; Kemmis, S. Educational action research in Australia: the state of the art.
Geelong: Deakin University Press, 1982.
GUIMARÃES, Cleidson C. Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e
Descaminhos Rumo à Aprendizagem Significativa. Química Nova na Escola. Vol. 31, n° 3,
2009.
GÜNTHER, H. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa. Psicologia: teoria e
prática, vol. 22, n. 2, maio/ago., 2006.
HADJI, C.. Avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
HAEFNER, L.A.; ZEMBAL-SAUL, C. Learning by doing? Prospective elementary teachers‟
developing understandings of scientific inquiry and science teaching and learning.
International Journalof Science Education, v.26, n.13, p.1653–1674, 2004.
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista
MaríaPilar.(2010). Metodologia de La Investigación. (5ª ed.). México: Mc-GrawHill.

Lucio,

HODSON, D. Hacia um Enfoque más Crítico Del Trabajo de Laboratório. Enseñanza de
lãs Ciências, Barcelona, v. 12, n.3, p. 300
HODSON, D. Hacia um Enfoque más Crítico Del Trabajo de Laboratório. Enseñanza de
lãs Ciências, Barcelona, v. 12, n.3, p. 299-313. 1994.
IZQUIERDO, M; SANMARTÍ, N; ESPINET, M. Fundamentación y diseño de lasprácticas
escolares de ciências experimentales. Enseñanza de las Ciencias, v. 17, n.1, p. 45-60,
1999
Kemmis, S. (1988). Action research.In Keeves, J.P. (Ed).Educational research,
methodology, and measurement.An international handbook.Oxford, Pergamon Press.
p.174
Lutz, F.W. and Ramsey, M.A. (1974). The use of anthropological
education. Educational Researcher. p. 5

field

methods in

MACHADO, A.H. Aula de Química: discurso e conhecimento. Ijuí: UNIJUÍ, 1999. 200p.
MARTINS, L. P. Afinal, o que é ser professor? Disponível em:
<http://www.contee.org.br/noticias/artigos/art402.asp>. Publicado em 13 Nov. 2009.

91

MIRANDA, D. G. P; COSTA, N. S. Professor de Química: Formação, competências/
habilidades e posturas. 2007.
MOREIRA. M. A O que é afinal aprendizagem significativa?
(Afterall, whatismeaningful learning?) 2010 Instituto de Física – UFRGS Campus Porto
Alegre – RS
MOREIRA. M. A. – A Teoria da Aprendizagem Significativa e sua implementação em Sala
de Aula – Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
MOREIRA, Marco A. A teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de ciências
e a pesquisa nesta área. In: Investigações em Ensino de Ciências. Instituto de Física,
UFRGS, 2002.
MOREIRA. M. A. Metodologias de Pesquisa em Ensino. São Paulo: Livraria da Física,
2011.
MORTIMER, E.F.; MACHADO, A.H.; ROMANELLI, L.I.A. Proposta Curricular de Química
do Estado de Minas Gerais: Fundamentos e Pressupostos. Química Nova, São Paulo, v.
23, n.2, p.273-283, mar./abr. 2000.
PAZ, G. L. Dificuldades no ensino-aprendizagem de química no ensino médio em
algumas escolas públicas da região sudeste de Teresina, In: X Simpósio de produção
Científica, 2010, Teresina.
PRASS. Alberto Ricardo Teorias da Aprendizagem 2012.05 p. 33
POZO, J.I. e ECHEVERRÍA, M.D. P. P. Aprender a resolver problemas e resolver
problemas para aprender. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
SCHWAHN, M. C. A. Objetivos para o uso da experimentação no ensino de química: a
visão de um grupo de licenciandos. 2009.
SCHNETZLER, Roseli. A Pesquisa em ensino de química: Conquistas e Perspectiva.
Química Nova, Vol. 25, p. 14-24, Piracicaba- SP, 2002.
SILVA, L. H. de A.; ZANON, L. B. Ensino de Ciências: fundamentos e abordagens. 1. ed.
São Paulo: UNIMEP. 2000.
VAN DRIEL, J.; BEIJAARD, D.; VARLOOP, N. Professional developmente and reform in
science education: the role of teachers‟ practical knowledge. Journal of Research in
Science Teaching, v.38, n.2, p.137-158, 2001.
VERGNAUD, G. (1990). La théorie des champs
Didactiquedes Mathématiques, 10 (23): 133-170.

conceptuels.

Récherchesen

RATCLIFFE, M.; BARTHOLOMEW, H.; HAMES, V.; HIND, A.; LEACH, J.; MILLAR, R.;
OSBORNE, J. Understanding the researcher-user interface. In: Annual Conference of the
British Educational Research Association (Bera), University of Leeds. 2001.
92

SANTOS, M. E. V. M. Mudança conceptual na sala de aula: um desafio pedagógico
epistemologicamente fundamentado. Lisboa: Livros Horizonte, 1998.
TAVARES, Romero. Aprendizagem significativa. Conceitos. Jul/2003-Jun/2004. p. 56-60.

93

ANEXOS

94

ANEXO I
1. Queima de magnésio metálico (combustão - síntese).

a) O que aconteceu?
b) Pingue gotas de fenolftaleína e observe.

FOGAÇA, Jennifer.
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacao-sintese-ou-adicao.htm>. Acesso
em 07 Out. 2014.
2. Verificando a formação de um óxido (síntese)
a) Água da torneira;
b) Gotas de azul de bromotimol;
c) Verifique a cor;
d) Assopre e observe.
e) O que aconteceu? Por quê?
LOURÊDO, Luiza.
<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/reacoes-com-oxidos/1223>.
Acesso em 07 Out. 2014.

2.1 Mudança de pH (dupla troca)
a) água da torneira;
b) gotas de fenolftaleína;
c) observe a cor;
d) adicione gotas de água sanitária e observe;
e) assopre e observe.
f) O que aconteceu e por quê?
MANUAL DO MUNDO.
<http://www.manualdomundo.com.br/2010/11/a-magica-da-agua-que-muda-de-cor/>.
Acesso em 07Out. 2014.
3. Desidratação da sacarose (decomposição)
a) Coloque duas a três espátulas de açúcar dentro do béquer;
b) Pingue gotas de ácido sulfúrico;
c) Observe. O que aconteceu?

BARRETO, Júnia.
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<http://iftmquimica.blogspot.com.br/2011/10/monstro-de-acucar-desidratacao-da.html>.
Acesso em 08 Out. 2014.
4. Reação de deslocamento ou simples troca.
a) Coloque 5ml de HCl diluído;
b) Introduza um pedaço de Mg(s);
c) O que acontece?
FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas.
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reatividade-metais-com-acidos.htm>.
Acesso em 08 Out. 2014.
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ANEXO II

Experimento 1 – Cromatografia em papel: Separação de misturas
NETTO, L. F. Cromatografia em papel (composição e decomposição de cores). Disponível
em: http://www.feiradeciencias.com.br/sala21/21_11.asp. Acesso em: 08 Agosto de 2015.
A cromatografia em papel (CP) é uma técnica de partição líquido-líquido, estando
um deles fixado a um suporte sólido. Baseia-se na diferença de solubilidade das
substâncias em questão. O solvente é saturado em água e a partição se dá devido à
presença da água ligada à celulose (papel de filtro ou ofício).
Este método, embora menos eficiente que a cromatografia em camada delgada
(CCD), é muito útil para a separação de compostos polares, sendo largamente usado em
bioquímica.
O fator de retenção (Rf) é a razão entre a distância percorrida pela substância em
questão e a distância percorrida pela fase móvel, cada substância possui um Rf
característico (Figura 1).
Representação esquemática do cromatograma obtido num experimento. Dfm =
distância percorrida pela fase móvel; Dc = distância percorrida por corantes.

Materiais e reagentes
Béquer; papel de filtro; fita crepe; álcool; acetona; cuba cromatográfica ou copo de
requeijão de vidro; capilar;
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Parte experimental
Monte o sistema como o da figura, utilizando um béquer contendo uma pequena
quantidade de álcool (ou acetona), onde será colocado o papel de filtro com as marcas de
canetas. Atenção: as marcas devem ser bem fortes e feitas com canetas esferográficas
ou hidrográficas de cores diferentes. Não deixe o álcool molhar as marcas. Preencha as
bolinhas com a tinta de cada caneta usada, na mesma ordem do papel.

Deixe este sistema montado e inicie as outras experiências. Indique a variação de
cor obtida nas diferentes marcas.
Em quais canetas se verifica que há misturas de pigmentos (cores)?

Experimento 1.1
Material
Dois 'discos' de papel de filtro (ou ofício ou de café); canetas coloridas; frasco de
plástico transparente (com tampa); água, álcool, tesoura.
Montagem:

Num dos círculos de papel-filtro (cerca de 15 cm de diâmetro) faça um orifício
central de 1,5 cm de diâmetro. Ao redor desse orifício e afastados 1 cm dele pinte
pequenos círculos coloridos usando as canetas (de ponta porosa, por exemplo).
O outro círculo de papel-filtro é enrolado para adquirir a forma de um cone. Podese usar um grampo de grampeador na base desse cone para garantir que não desenrole.
Encaixe o círculo que contém as pintas coloridas sobre o cone de papel-filtro, como se
ilustra acima.
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Coloque esse conjunto dentro do recipiente de plástico transparente (béquer ou
pote de vidro grande) e preencha o fundo desse recipiente com álcool (camada de cerca
de 1 cm de altura) e feche o recipiente com sua tampa própria.
Resultados esperados. O álcool começará a encharcar o papel-filtro do cone, a
partir da base e, por capilaridade irá migrar lentamente até o disco de papel-filtro que
contém as marcas coloridas. Ali chegando o álcool começará a migrar em sentido á
periferia do disco. Ao passar pelas marcas coloridas o álcool irá dissolver a tinta,
arrastando consigo os pigmentos para a borda no disco. Como cada componente da
mistura percorre o papel-filtro com velocidade diferente (devido ás suas composições
químicas e interações com o álcool serem diferentes), ocorrerá a separação dos
diferentes materiais que constituem a tinta. Assim, formar-se-ão trilhas coloridas radiais a
partir de cada marca colorida inicial.
Deve-se tapar o frasco onde se realiza o experimento para retardar a evaporação
do álcool. O ambiente vedado, saturado de vapor de álcool, impedirá que o álcool seque
no meio do caminho, durante sua migração (o fundo ficará seco). A quantidade de álcool
deve ser ajustada experimentalmente já que, se for pequena demais, não conseguirá
chegar até a borda do disco.
Experimento 2 - Neutralização
http://alunosonline.uol.com.br/quimica/titulacao.html. Acesso em 08 de Agosto de 2015
A titulação é uma técnica experimental, muito usada em laboratórios químicos e
em indústrias de pequeno porte, para determinar a concentração desconhecida de uma
solução.
Para a realização dessa técnica, de modo simples, seguem os seguintes passos
principais:
1.A solução que possui a concentração desconhecida é chamada de titulado.
Primeiramente ela é medida com o auxílio de uma pipeta volumétrica, que nos dá o seu
volume preciso e depois é transferida para um erlenmeyer;
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2. Adiciona-se um indicador ácido-base (fenolftaleína, violeta de metila, azul-debromofenol, alaranjado de metila, azul-de-bromotimol, vermelho-de-fenol, vermelho-demetila, etc). O indicador é muito importante nesse processo, pois, conforme será
explicado mais adiante, ele indicará visualmente o ponto de viragem do pH da solução;
3. A solução de concentração conhecida é denominada titulante, o qual é colocado em
uma bureta, normalmente de 50 mL. A bureta é um aparelho de vidro graduado, que
permite o controle da quantidade de titulante que é adicionada ao titulado;
4.O passo seguinte é realizar o gotejamento da solução titulante sobre a solução titulada.
Ao mesmo tempo, a solução presente no erlenmeyer deve ser constantemente agitada. É
necessária também muita atenção, pois é preciso interromper o gotejamento exatamente
quando a quantidade de íons H+ e OH-, em mol, da solução titulante, ficar igual à da
solução titulada.
5.Ponto de equivalência ou ponto de viragem: é nesse momento em que a quantidade
adicionada de titulante, em mol, é igual à determinada pela proporção estequiométrica
para a reação com o titulado. É possível verificar esse ponto quando ocorre a mudança de
cor da solução. Por exemplo, se for usado o indicador fenolftaleína, o seu ponto de
viragem ocorre quando há a mudança do incolor para o rosa, ou vice-versa.
A escolha do indicador que será usado na titulação é muito importante, porque
cada indicador tem um ponto de viragem em determinado pH – nem sempre sendo em pH
igual a 7, que indica uma solução neutra. A própria fenolftaleína possui ponto de viragem
em pH entre 8,3 a 10,0, isto é, em meio básico; assim, ela não pode ser usada, por
exemplo, para titulações em que a viragem se dá em pH ácido.
Figura: 19 - Orientações para o processo de neutralização- www.google.com.br. Acesso em 08 Agosto de
2015

100

6. Leu-se na bureta o volume de titulante gasto e realizamos um cálculo para descobrir a
concentração desconhecida, conforme é mostrado no exemplo a seguir: “Digamos que a
solução a ser titulada, com concentração desconhecida, seja o ácido clorídrico (HCl), e o
titulante usado seja o hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 mol. L -1. Uma alíquota (amostra) de
25 mL de HCl é neutralizada totalmente quando titulada com 10 mL do hidróxido. Qual é a
concentração inicial da solução de HCL?”
Para esse experimento utilizou-se como titulante o hidróxido de sódio (NaOH)
PA(Para Análise)e a solução a ser titulada o ácido acético (vinagre utilizado na cozinha)
e como indicador, usou-se a fenolftaleína. A figura abaixo mostra como montar o sistema
e indica as ordens entre o titulante e a solução a ser titulada.
Figura: 20 Orientações para o processo de neutralização – www.google.com.br. Acesso em 08 Agosto de
2015

As imagens seguintes (20A e 20B) trazem alguns momentos em que os alunos
realizaram as práticas de neutralização.
Experimento 3 - Transformações químicas
www.passeidireto.com/arquivo/2204710/epm---experimentos-1-e-2/3. Acesso em 08 de
Agosto de 2015.
As transformações químicas, ou reações químicas, constituem um dos aspectos
mais importantes no estudo dos materiais na natureza. A transformação do caldo-de-cana
em álcool ou a queima da gasolina nos automóveis e o processo de ferrugem são
exemplos clássicos de reações químicas observadas no dia-a-dia.
A maioria das reações químicas costuma ocorrer acompanhada de alguns efeitos
possíveis de serem identificados pela simples observação e que indicam que elas estão
acontecendo. São eles: desprendimento de gases, formação de precipitado, mudança de
coloração, alterações de temperatura.
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Uma reação química é a conversão de uma ou mais substâncias em outra(s). Essa
transformação é representada em forma de equações químicas. Nelas, devemos
representar as substâncias que irão reagir chamadas de reagentes, e as que se formarão,
chamadas de produtos, separando-as por uma seta.
Reagentes Produtos
A queima ou combustão do gás butano (C4H10), o gás de cozinha, é representada
pela equação:

Sabemos que nas reações os átomos não são criados nem destruídos, eles
simplesmente se rearranjam de forma que não haja variação na massa total da reação, a
qual ocorre em um recipiente fechado (Lei da Conservação das Massas). Assim, para
representar uma equação química de maneira correta, o número de átomos nos
reagentes deverá ser igual ao dos produtos, isto é, a soma das massas dos reagentes
tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Para que isso ocorra, é necessário
que se multiplique as fórmulas dos reagentes e produtos por certos fatores chamados de
coeficientes estequiométricos. Dessa maneira, dizemos que a equação está devidamente
balanceada ou equilibrada.
Observando o exemplo dado, verificamos que ela não está de acordo com a Lei da
Conservação das Massas porque o número de átomos dos reagentes não é igual ao
número de átomos dos produtos. Para que isso ocorra, é necessário determinar os seus
coeficientes estequiométricos, ou seja, balanceá-la.
Assim, sua representação correta é:
MATERIAIS E REAGENTES

Material
Bastão de vidro
Becker de 100 mL
Espátula
Erlenmeyer
Erlenmeyer
Estante para tubos de ensaio
Funil simples médio
Pisseta
Papel de filtro
Pinça de madeira

Quantidade
02
03
02
02
02
01
01
01
04
01
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Pipeta conta-gotas
Pipeta graduada de 5 mL
Pipeta graduada de 10 mL
Tubo de ensaio grande
Suporte para funil

Regentes
Acetato de chumbo [Pb(CH3COO)2]
Ácido sulfúrico (H2SO4)
Cloreto de sódio (NaCl)
Fenolftaleína [(C6H4OH )2C2O2C6H4]
Iodeto de potássio (KI)
Hidróxido de amônio (NH4OH)
Nitrato de prata (AgNO3)
Permanganato de potássio (KMnO4)
Peróxido de hidrogênio (H2O2)
Sulfato de cobre (CuSO4)

01
03
02
06
01

Concentração
0,1 mol/L
3 mol/L
0,1 mol/L
1%
0,1 mol/L
0,1 mol/L
0,1 mol/L
0,01 mol/L
3%
0,1 mol/L

Experimento 3.1
Meça, com uma pipeta graduada, 5 mL de solução de cloreto de sódio e
transfira a solução medida para um tubo de ensaio. Usando outra pipeta de 5
mL, meça 2,5 mL de solução de nitrato de prata e a adicione ao tubo de ensaio
que contém a solução de cloreto de sódio. Anote o que você observa.
Com o auxílio de um bastão de vidro, agite a mistura contida no tubo e
filtre-a para um erlenmeyer de 50 mL. Verifique se existe algum resíduo sólido
no papel de filtro; se houver, observe e anote a cor. Em seguida, desdobre o
papel de filtro e deixe-o exposto à luz solar durante 15 minutos. Depois de
transcorrido esse tempo, verifique se ocorreu alguma mudança de cor no papel
de filtro. Anote suas observações.

Experimento 3.2
Num tubo de ensaio, coloque 5 mL de solução de sulfato de cobre. Para
isso, use uma pipeta graduada. Com a ajuda de um bastão de vidro, coloque
um pedaço pequeno de palha de aço na solução e aguarde 15 minutos. Retire
a palha de aço da solução usando novamente o bastão de vidro. Observe se
ocorreu alguma mudança na solução e na palha de aço. Anote suas
observações.
103

Experimento 3.3
Com uma pipeta graduada, adicione em um tubo de ensaio 5 mL de
solução de acetato de chumbo e, em seguida, com outra pipeta, junte à
solução de acetato de chumbo 3 mL de solução de iodeto de potássio. Observe
e anote o que ocorreu.
Filtre todo o material contido no tubo de ensaio para um erlenmeyer de
50 mL. Ao filtrado (solução contida no erlenmeyer), adicione 5mL de solução de
iodeto de potássio (medidos em uma pipeta). Observe se houve alguma
mudança na solução e anote a ocorrência.

Experimento 3.4
Pipete 5 mL de solução de hidróxido de amônio e coloque num tubo de
ensaio. Adicione ao tubo duas gotas de solução de fenolftaleína, agite e
coloque 1 mL de solução de ácido sulfúrico, agitando o tubo novamente. Anote
tudo que você observou.
Figura: 25Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
(Arquivo pessoal do pesquisador)

Experimento 3.5
Em um erlenmeyer de 50 mL, coloque 2 mL de solução de peróxido de
hidrogênio, 5 gotas de solução de ácido sulfúrico e 2 mL de solução de
permanganato de potássio. Anote as observações.
Figura: 26 Alunos participantes da pesquisa no momento da realização dos experimentos.
(Arquivo pessoal do pesquisador)
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ANEXO III
ALGUMAS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES RECOMENDADAS PARA
UM TRABALHO COM O MÍNIMO DE RISCO.

123456-

789101112131415161718-

Não fume nas dependências do laboratório.
Não pipete nenhum tipo de produto tóxico com a boca, use pipetas
automáticas ou peras de aspiração.
Trabalhe sempre com o avental abotoado (fechado).
Use calçados fechados, de couro ou similar, nunca chinelos.
Não use roupas de tecido sintético ou outro material facilmente
inflamável.
Não deixe de usar óculos de segurança nos laboratórios onde seu uso é
obrigatório. Use-os quando for executar uma operação que represente
riscos.
Não coloque materiais de laboratório em roupas ou gavetas de uso
pessoal.
Não leve as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manipulando
produtos químicos.
Lave cuidadosamente as mãos com bastante água e sabão antes de
cada lanche ou refeição.
Não coloque alimentos nas bancadas, armários e geladeiras dos
laboratórios.
Não utilize vidraria de laboratório como utensílios domésticos.
Não se alimente nas salas de laboratório, procure as salas especiais.
Mantenha as bancadas sempre limpas e livres de materiais estranhos ao
trabalho.
Rotule imediatamente todo e qualquer preparado, reagente ou solução e
amostras coletadas.
Retire da bancada os materiais, amostras e reagentes empregados no
trabalho logo após terminá-lo.
Jogue papéis e materiais usados no lixo somente quando não
apresentarem riscos.
Use pinças de tamanho adequado em perfeito estado de conservação.
Limpe imediatamente todo e qualquer derramamento de produtos e
reagentes.
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ANEXO IV
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Do procedimento de testes
Os alunos participarão de uma atividade de estudos em atividades
experimentais no laboratório de ciências da escola em um horário oposto ao que foi
matriculado com os seguintes objetivos: Analisara través de avaliação escrita com

aporte em Ausubel, se as atividades de experimentação e Atividade de
Resolução de Problemas, facilitam a aprendizagem dos alunos da 1ª série do
ensino médio na aprendizagem do conteúdo de reações química.
Direitos da pessoa submetida a teste/projeto
Todos os participantes terão acesso a seus dados, bem como resultados
finais. Todo que por algum motivo desejar não mais participar do projeto de pesquisa
terá o direito de abandonar a qualquer momento sem prestar qualquer tipo de
esclarecimento, mas devendo comunicar sua decisão ao responsável o quanto antes.
Riscos dos testes
Por se tratar de atividades a serem realizados em um laboratório de ciências,
os alunos participaram de aulas de segurança no laboratório para garantir que nenhum
mal aconteça a qualquer participante.
Utilização de dados em pesquisa
Os resultados serão utilizados para trabalho científico, sendo assegurado o
anonimato do voluntário, desde que autorizada expressamente neste termo de
consentimento.
Eu _______________________________________________, portador do
o
RG n __________________, acredito ter sido suficientemente informado a respeito
das informações que li ou que foram lidas para mim descrevendo o estudo “incluir título
do projeto”. Eu discuti com Professor sobre minha decisão de autorizar a participação
do menor ___________________________________________. Ficaram claros para
mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos, as garantias de confidencialidade e os esclarecimentos permanentes.
Ficou claro também que sua participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em autorizar a sua participação neste estudo e poderei retirar meu
consentimento, bem como o menor sob minha responsabilidade seu assentimento, a
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
Boa Vista-RR

_____de__________de_____

________________________________________
(Assinatura do pai ou responsável
Boa Vista,

_____/_____/_____

(Assinatura do pesquisador)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste pai ou responsável para a participação do menor neste estudo.
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ANEXO V
TERMO DE ASSENTIMENTO
Assentimento informado para pesquisa com crianças
Nome da criança __________________________________________
Parte I
Introdução
Meu

nome

é

_________________

e

o

meu

trabalho

é______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Vou informar a você e convidá-lo a participar desta pesquisa. Você pode
escolher se quer participar ou não.
Discutimos esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem
que também estamos pedindo seu acordo. Se você vai participar na pesquisa,
seus pais ou responsáveis concordaram com isso. Mas se você não desejar
fazer parte na pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus pais concordarem.
Você pode discutir qualquer coisa deste formulário com seus pais,
amigos ou qualquer um com quem você se sentir a vontade para isso. Você
pode decidir se quer participar ou não depois de ter conversado sobre a
pesquisa e não é preciso decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras
que não entenda ou coisas que você quer que eu explique mais
detalhadamente porque você ficou mais interessado ou preocupado. Por favor,
peça que pare a qualquer momento e explicarei.
Objetivos
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Para isso, precisamos de sua participação.
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Escolha dos participantes

Voluntariedade de Participação
Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. É você quem
decide. Se decidir não participar da pesquisa, oque é direito seu, não há
qualquer problema.
Informação sobre o protocolo
Procedimentos
Se você decidir fazer parte da pesquisa, deverá fazer os seguintes
procedimentos:

Riscos
Desconfortos

Eu conferi se a criança/adolescente entendeu os riscos e desconfortos
da pesquisa: ____ sim____ não.
Benefícios

Confidencialidade
Qualquer informação sobre a pesquisa será feitas primeiramente ao
grupo e com sua autorização faremos a outros se necessário.

Divulgação dos resultados
Direito de recusa ou retirada do assentimento informado
Você não tem que participar desta pesquisa. Ninguém ficará
desapontado com você se você disser não, a escolha é sua. Você pode pensar
nisto e falar depois se você quiser. Você pode dizer "sim" agora e mudar de
ideia depois e tudo continuará bem.
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Contato
Em caso de uma necessidade para informações ou esclarecimentos:

E-mail:
Parte II – Certificado do Assentimento
Eu entendi que a pesquisa
é______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_________________________________________
Assinatura da criança/adolescente

__________________________________________
Assinatura dos pais/responsáveis

_________________________________________
Assinatura do pesquisador

BoaVista-RR_____de__________________de________
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APÊNDICES
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APÊNDICE A

Avaliação diagnóstica sobre reações químicas
Mestrando: Zildonei de Vasconcelos Freitas
Orientadora: Prof. Drª. Josimara Cristina de Carvalho Oliveira
Escola Estadual Wanda David Aguiar
Objetivo Geral:
Investigar o conhecimento prévio sobre reações químicas, de
estudantes da 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Wanda David
Aguiar em Boa Vista-RR, a fim de propor uma sequencia didática baseada na
Teoria a Aprendizagem Significativa de Ausubel.
1ª Questão:
O que é química para você?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2ª Questão:
O que é uma reação química?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3ª Questão:
Considere os fenômenos abaixo, marque (FQ) quando se tratar de um
fenômeno químico e (FF) para fenômeno físico.
( ) mistura do álcool na gasolina;
( ) combustão da madeira;
( ) a quebra de uma madeira
( ) decomposição da água oxigenada;
(....) o congelamento da água
( ) a queima do açúcar para obtenção de uma calda de pudim;
( ) a transformação de uma barra de ferro em uma porta.
( ) obtenção do sal a partir da água do mar;
( ) formação da ferrugem.
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4ª Questão
Qual a diferença entre fenômenos químicos e físicos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

5ª Questão
Observe as equações a seguir e identifique cada uma de acordo com o
tipo de reação que ocorre:
Síntese ou adição
Análise ou decomposição
Simples troca ou deslocamento
Dupla troca
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu __________________
2Cu(NO3)2 →

2CuO + 4NO2 + O2 ___________________

Ca + H2O → Ca(OH)2 _______________
FeS + 2HCl
2AgBr →

→ FeCl2 + H2S ___________________

2Ag + Br2 _________________

Zn + H2SO4

→ ZnSO4 + H2 __________________

HCl + NaOH → NaCl +
C + O2 →

H2O __________________

CO2____________________

6ª Questão
Como podemos perceber que uma reação química está ocorrendo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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APÊNDICE B

Questionário pós-aula/alunos
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS

Prezados estudantes, esse questionário é parte de um estudo de
dissertação de Mestrado, intitulada: Reações Químicas: Experimentação e
resolução de problemas com aporte em Ausubel na 1ª série do ensino médio
da Escola Estadual Wanda David Aguiar em Boa Vista -RR. De autoria de:
Zildonei de Vasconcelos Freitas, sob orientação da Prof a . Dra. Josimara
Cristina de Carvalho Oliveira, da Universidade Estadual de Roraima – UERR.
Desde já agradecemos pela atenção e colaboração.
Respeitosamente; Zildonei de Vasconcelos Freitas
1. Você já tinha entrado num laboratório? ( ) sim; ( ) não.
2. Você gostou das aulas? ( ) sim; ( ) não. Por quê?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.

O

que

você

mais

gostou

dessa

aula

e

por

quê?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Como podemos perceber que uma reação química está ocorrendo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
5. O que é química para você?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. O que é uma reação química?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Qual a diferença entre fenômeno físico e químico? Dê exemplo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Como você descreve sua participação na pesquisa? O que foi
importante pra você?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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APÊNDICE C

Questionário pós-aula/professor.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS

Prezado professor, esse questionário é parte de um estudo de
dissertação de Mestrado, intitulada: Reação de decomposição: Experimentação
e resolução de problemas com aporte em Ausubel na 1ª série do ensino médio
da Escola Estadual Wanda David Aguiar em Boa Vista -RR
De autoria de: Zildonei de Vasconcelos Freitas, sob orientação da
Profa. Dra. Josimara Cristina de Carvalho Oliveira, da Universidade Estadual de
Roraima - UERR.
Desde já agradecemos pela atenção e colaboração.
Respeitosamente; Zildonei de Vasconcelos Freitas
1- Em que a visita ao laboratório pode auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem em sua opinião?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
1- Cite observações feitas antes, durante e depois da visitação.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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APÊNDICE D

GOVERNO DO ESTANDO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL WANDA DAVID AGUIAR
PROF. ZILDONEI DE VASCONCELOS FREITAS.

Relatório
Modelo para auxiliar os alunos na organização das suas anotações.
Título: Cromatografia em papel
No dia ---------------------- realizou-se na escola Wanda David Aguiar,
sobre orientação do professor Zildonei de Vasconcelos Freitas, atividades
experimentais sobre cromatografia em papel, com o objetivo de estudar sobre
as reações químicas que ocorrem nesse processo.
Cromatografia é___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Materiais e reagentes utilizados:
Materiais

Reagentes

1- Como foi realizado o experimento? Descreva os procedimentos (
o caminho).
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2-

Resultados Obtidos: (cálculos) se houver
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3- O que aconteceu antes, durante e depois dos experimentos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4-

O que foi possível aprender a partir dos experimentos?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

5- Onde foi pesquisado sobre os experimentos? (livros/Sites/revistas
etc.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Participantes: ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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APÊNDICE E
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APÊNDICE F

Diagrama em V
Questão-foco

Domínio
Conceitual

Filosofia:

A
aplicação
de
atividades
experimentais, fundamentada na
Teoria
da
Aprendizagem
Significativa de Ausubel, através
da Resolução de Problemas como
Metodologia de Ensino, facilita a
aprendizagem dos alunos da 1ª
série do ensino médio da escola
Wanda David Aguiar no ensino de
reações químicas?

Teoria(s):
 Teoria da Aprendizagem significativa.
(Deivid Ausubel);
Resolução de Problema
Princípios:

A aprendizagem significativa ocorre
quando a nova informação “ancora-se” em
conceitos relevantes (subsunçores),
preexistentes na estrutura cognitiva do
aprendiz.

A utilização de experimentos como
ponto de partida, para desenvolver a
compreensão de conceitos, é uma forma de
levar o aluno a participar de seu processo de
aprendizagem.

Resolução de problema como
metodologia de ensino.
Conceitos:
 Reações químicas.
 Queima
de
magnésio
metálico
(combustão)
 Verificando a formação de um óxido
(síntese)
 Mudança de pH (opcional e semelhante a
dupla troca)
 Desidratação
da
sacarose
(decomposição)
 Reação de deslocamento ou simples
troca.
 Equação química.
 Balanceamento de Equação Química.
 Diferenciação
progressiva
e
ou
reconciliação integradora.
 UEPS
 Resolução de Problemas

Domínio
Metodológico

Asserção de valor:
O professor pode considerar, em aulas
expositivas,
as
descobertas
dos
aprendizes
para
trabalhar
significativamente
os
conteúdos
pretendidos, pois ao trabalhar com as
dificuldades e relatos dos alunos ao
fenômeno, ele aliará as concepções
prévias aos novos conhecimentos. Não se
trata de trabalhar a química que só existe
no livro e para a escola.

Asserção de conhecimento:
Espera-se que ao final este trabalho,
fundamentado na teoria de David Ausubel,
facilite a aquisição de conceitos na
aprendizagem dos alunos no conteúdo de
reações química.

Transformações:

Contextualização da teoria e
prática.

Ensino resolução de problemas
como metodologia de ensino.

Atividades experimentais como
recurso didático.

Registros:
Avaliação diagnóstica
Avaliação formativa.
Evento:
Registro das observações em sala.
Atividades experimentais em Registro fotográfico.
laboratório de ciências para o Relatórios das atividades experimentais.
ensino de reações químicas e
Análise de relatórios.
aplicação de atividades de
situação
problema,
para
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estudantes da 1ª série do
ensino médio.
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