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RESUMO
A ideia para esta pesquisa surgiu com as reflexões sobre a minha prática como
professora de Biologia do ensino médio, na qual tenho verificado que os resultados
do processo de ensino e aprendizagem muitas vezes se mantem aquém do
desejado, independente dos esforços e dedicação de professores e estudantes, pois
além de boas intenções, há importantes questões envolvidas, como teorias, métodos
e recursos empregados. Deste modo, este trabalho teve como objetivo pesquisar de
que maneira a Pedagogia de Projetos e os recursos das Tecnologias da Informação
e Comunicação potencializam a aprendizagem significativa dos conteúdos de
Biologia Celular no 1ª série do ensino médio, mediante a vivência de uma sequência
didática, planejada e desenvolvida sob a forma de um projeto de aprendizagem,
fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa. A pesquisa, de cunho
qualitativo, empregou o método da observação participante e envolveu uma
população de 19 estudantes. Os dados foram obtidos por meio de técnicas formais e
não formais de avaliação, constituídas sucessivamente de provas escritas e
elaboração de mapas conceituais, empregados no início para identificar os
conhecimentos prévios (subsunçores) dos estudantes e no final do processo para
obter indícios de aprendizagem significativa, além de análise de conteúdo das
filmagens do debate e na produção de texto sobre o assunto. Como produto da
pesquisa foi criado um Blog que expõe as fases da pesquisa, os recursos utilizados,
os mapas conceituais elaborados, bem como as interações realizadas. Concluímos
que o ensino mediado pelo projeto, o uso de objetos de aprendizagem e a produção
de mapas conceituais no computador se instituíram como fatores motivadores da
aprendizagem significativa, que podem ser especialmente valiosos quando nos
deparamos com estudantes desmotivados ou desinteressados.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia de Projetos. Aprendizagem Significativa. Mapas
Conceituais. Tecnologias na Educação. Blogs.

ABSTRACT

The idea for this research came up with reflections on my practice as a teacher of
biology in high school, which I have verified that the results of the teaching and
learning process often keeps lagging behind, regardless of the efforts and dedication
of teachers and students, as well as good intentions, there are important issues
involved, such as theories, methods and resources used.
Therefore, this study aimed to evaluate how the Project Pedagogy and resources of
the Information Technologies and Communication leverage significant learning of the
contents about Cell Biology on the 1st grade of high school, through the experience
of a didactic sequence, planned and developed in the form of a learning project,
based on the Theory of Meaningful Learning. The research, was done as a
qualitative approach, using the method of participant observation with 19 students
involved. Data were collected through formal and non-formal technical evaluation,
consisting successively of written evidence and elaboration of conceptual maps,
early used to identify prior knowledge (subsumers) of students and at the end of the
process to obtain evidence of significant learning as well as content analysis of
filming the debate and producing text on the subject. As a product of the research, a
Blog was created in order to show the phases of the research, the resources used,
the elaborate conceptual maps as well as the interactions made.
We conclude that education mediated by design, the use of learning objects and the
production of conceptual maps on the computer is set up as motivation for
meaningful learning, which can be especially valuable when faced with unmotivated
or uninterested students.

KEYWORDS: Pedagogy Projects. Meaningful Learning. Concept Maps.
Technology in Education. Blogs.
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1. INTRODUÇÃO
A supervalorização do conhecimento é um dos fenômenos mais marcantes na
atual sociedade, onde na concorrência pelos melhores postos de trabalho, os
indivíduos que tenham uma melhor formação acadêmica, maiores competências
cognitivas, interpessoais e comunicativas são recompensados.
A estas características se adiciona ainda um maior domínio das novas
tecnologias e de línguas estrangeiras, além de habilidades empreendedoras e
administrativas, para que estes indivíduos tenham autonomia, criatividade e
criticidade para agir em todas as situações do cotidiano.
É evidente que formar cidadãos com esse perfil é um desafio a qualquer
escola e requer um repensar sobre seu papel pedagógico e social. A função da
escola é preparar o estudante com os conhecimentos necessários a essa realidade,
além de favorecer a ampliação da consciência crítica, a capacidade de fazer
escolhas conscientes e se posicionar sobre as novas questões do cotidiano,
decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico.
Esta pesquisa, que se insere na linha de investigação de “Métodos
pedagógicos e tecnologias digitais no ensino de Ciências”, surgiu das reflexões
sobre a minha prática como professora de Biologia do ensino médio, na qual tenho
verificado que os resultados do processo de ensino e aprendizagem muitas vezes se
mostram abaixo do desejado, independente dos esforços e dedicação de
professores e estudantes.
O que presenciamos habitualmente na sala de aula é uma enorme dificuldade
que os estudantes apresentam em compreender determinados conteúdos, as teorias
científicas que explicam certos fenômenos, as relações de hierarquia entre conceitos
que relacionam as partes com o todo, as dimensões das estruturas.
Assim, estes problemas de aprendizagem detectadas no ensino de Biologia,
se juntam a uma conjuntura de problemas mais gerais enfrentados pela educação
brasileira, que funciona inadequadamente sob vários aspectos, desde os físicos,
como salas de aulas mal ambientadas, falta de laboratórios e equipamentos, aos
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pedagógicos, cujo ensino, na maioria das escolas, é baseado exclusivamente no
livro didático, normalmente sem nenhuma conexão com a realidade do aluno.
Em decorrência destes fatores, o aprendizado não ocorre e os estudantes
recorrem à memorização para realizar as avaliações e logo esquecem o que foi
“decorado” com tanto esforço. Nesta aprendizagem não ocorre a ligação dos novos
conhecimentos aos outros existentes, consequentemente, a aprendizagem não é
significativa.
Apesar desse tipo de ensino tradicional ser ultrapassado e alvo de críticas, ele
ainda está muito presente no cotidiano escolar e seus resultados envolvem
principalmente a falta de significados que os conteúdos representam para os
estudantes, visto que não são contextualizados com outros conhecimentos ou
situações vivenciadas pelos mesmos. Portanto, não são assimilados legitimamente,
sendo esquecidos com facilidade.
A fim de refletir sobre esse cenário, tive como intenção reunir nesta pesquisa
minhas vivências como aprendiz no emprego de projetos de aprendizagem, de
especialista em informática na educação e de professora da disciplina Biologia no
ensino médio, conferindo à mesma uma estratégia multidisciplinar.
Para isso, busquei sustentação na teoria da aprendizagem significativa de
Ausubel (1980, 2003), cuja ideia fundamental é de que a aprendizagem ocorre
quando novas informações interagem de modo substantivo, não arbitrário e não
literal a um conhecimento particular preexistente na estrutura cognitiva do aprendiz.
De acordo com essa teoria, é necessário que haja uma ligação entre o
conhecimento relevante e estável (chamados por Ausubel de conhecimentos
prévios) presente na estrutura cognitiva do aprendiz com a nova informação, para
acontecer a aprendizagem significativa.
Para Ausubel (1980, 2003), mais dois fatores influenciam na aprendizagem
significativa, além dos conhecimentos prévios que o indivíduo possui. Trata-se da
distribuição organizacional do material instrucional (conteúdo), que deve ser
potencialmente significativo, lógico e psicologicamente organizado e a predisposição
do aluno para a aprendizagem, que é intrínseca, porém, passível de ser alcançada
com a mediação do professor e a inserção de práticas pedagógicas motivadoras.
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Assim, adotamos a pedagogia de projetos por possibilitar um maior
envolvimento dos estudantes na própria aprendizagem, ao se sentirem provocados a
discutir e resolver problemas do cotidiano, construindo conhecimentos de modo
colaborativo em interação com o professor, com outros estudantes, com o meio e
seus recursos, inclusive os tecnológicos, a fim de elencar uma gama de saberes
para sua efetiva emancipação e autonomia na construção de conhecimentos.
Por ser uma proposta de intervenção pedagógica onde as necessidades de
aprendizagem aparecem nas tentativas de resolver situações problemas, a
pedagogia de projetos também potencializa a interação de diferentes áreas de
conhecimento num contexto interdisciplinar, assim como a integração dos recursos
tecnológicos, os quais permitem ao estudante expressar seu pensamento e
sentimentos por meio de diferentes linguagens e formas de representação.
Com a tecnologia auxiliando no ambiente escolar, mediante a intervenção do
professor para o aprofundando os conhecimentos prévios ou abordados em sala de
aula, os estudantes têm mais oportunidades de aprendizagem significativa, uma vez
que podem ter contato com diversos softwares educativos ou objetos de
aprendizagem relacionados com o tema estudado, o que sistematicamente colabora
no entendimento dos conceitos, muitas vezes abordados de forma abstrata em sala
de aula.
No que se refere ao emprego das tecnologias, utilizamos neste trabalho
vídeos educativos, objetos de aprendizagem, criados principalmente para refinar os
conteúdos estudados, aplicativos para a elaboração da apresentação do projeto, o
Software Cmap Tools para a confecção de mapas conceituais e o emprego de Blogs
para repositório e mediação das atividades.
Com estes aspectos definidos, superamos a dificuldade em relacionar a
pedagogia de projeto à teoria da aprendizagem significativa na prática, quando
encontramos em Santos (2011) uma sequência didática composta por sete etapas
denominadas pelo autor de “atitudes” que podem ser aplicada em todos os níveis de
ensino e constituída em: dar sentido; especificar; compreender; definir; argumentar;
discutir e levar para a vida, que aplicadas nessa ordem promovem a reconstrução do
conhecimento ou a facilitação da aprendizagem significativa.
Com essa sequência didática lançamos um olhar científico/investigativo sobre
como se constroem as relações de ensino e aprendizagem entre estudantes e
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professores numa turma de 1ª série do ensino médio, de uma escola estadual de
Boa Vista, aliando a pedagogia de projeto, o uso da informática educativa e a teoria
da aprendizagem significativa ao ensino de Biologia.
A partir das sugestões apresentadas, formulamos o problema “De que modo a
Pedagogia de Projetos, aliada aos recursos das Tecnologias da Informação e
Comunicação – TICs, pode contribuir para a aprendizagem significativa do conteúdo
de Biologia celular da 1ª série do ensino médio?”, que em articulação com os
pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa e os dados coletados,
forneceram o diagnóstico das informações desejadas no estudo.
No intuito de responder esse problema, definimos as questões norteadoras
que acreditamos ter esclarecido ao longo do desenvolvimento da investigação:
- De que forma a realização de um projeto como estratégia de aprendizagem
pode contribuir significativamente para a aprendizagem de conteúdos de Biologia
celular na 1ª série do Ensino Médio?
- Quais as (pré) concepções que os/as estudantes têm sobre a biologia
celular?
- De que maneira as TICs podem ser melhor utilizadas como recurso no
desenvolvimento de projetos de aprendizagem e na construção de um espaço virtual
para acervo de atividades relacionadas ao ensino de Biologia celular na 1ª série do
Ensino Médio?
Neste sentido, delineamos os seguintes objetivos:
OBJETIVO GERAL: Pesquisar de que maneira a pedagogia de projetos,
aliada aos recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação, potencializa a
aprendizagem significativa dos conteúdos de Biologia celular na 1ª série do ensino
médio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Desenvolver uma sequência didática numa escola de ensino médio
mediante a realização de um projeto como estratégia de aprendizagem;
- Analisar a contribuição da Pedagogia de Projetos para a aprendizagem
significativa dos conteúdos de biologia celular;
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- Utilizar as TICs como recurso no desenvolvimento do projeto e na
construção de um espaço virtual para acervo das atividades.
Em resposta a essas questões e aos objetivos traçados, construímos ao
longo deste trabalho algumas seções que foram organizadas em três capítulos,
assim distribuídos: Pressupostos Teóricos,

Procedimentos Metodológicos e

Resultados e Discussões consecutivamente.
Desse modo, no primeiro capítulo abordamos brevemente na primeira seção
o Ensino de Ciências; uma visão histórica e epistemológica da pedagogia de
projetos e a aplicação dessa metodologia na prática educacional. Na segunda seção
apresentamos o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na construção
de conceitos científicos, particularmente o recurso dos Blogs educacionais, e
encerramos na terceira seção discutindo a Teoria da Aprendizagem Significativa
(T.A.S) de Ausubel (1980, 2003) e T.A.S. Crítica de Moreira (2011), além de justificar
o emprego de mapas conceituais no processo de ensino e aprendizagem, de
maneira especial como um recurso de avaliação não convencional, com base em
Moreira (2010, 2011) e Peña (2005).
No

segundo

capítulo,

referente

aos

procedimentos

metodológicos,

apresentamos o método da observação participante como nosso instrumento de
investigação, com foco numa abordagem qualitativa (SAMPIERI, 2012; GHEDIN E
FRANCO, 2011; BARDIN, 2010). Apresentamos o público alvo, composto por uma
turma de estudantes da 1ª série de ensino médio da Escola Estadual Ana Libória, o
blog (BARRO, 2013; DUTRA, 2006) como o produto elaborado, os processos
avaliativos, bem como as três fases desenvolvidas no processo da aprendizagem
significativa.
Na

primeira

fase,

com duração

de

duas semanas,

sondamos

os

conhecimentos prévios dos estudantes, ao aplicar duas avaliações diagnósticas,
constituídas de uma avaliação escrita individual e a elaboração colaborativa de
mapas conceituais. Na segunda fase, que durou

dois meses e três semanas,

desenvolvemos uma sequência didática com base num projeto de aprendizagem e
encerramos com a terceira fase (três semanas), realizando as avaliações finais,
análogas às desenvolvidas na primeira fase, porém utilizando o Software Cmap
Tools para produção do segundo mapa conceitual de cada grupo.
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No terceiro capítulo apresentamos os resultados das avaliações diagnósticas
e finais, mediante o uso de tabelas, gráficos e figuras dos mapas conceituais,
contendo a análise realizada pelos estudantes referente aos próprios mapas
conceituais e dos demais grupos e a comparação com mapas conceituais de
especialistas. Também registramos a participação dos estudantes em todas as
etapas da sequência didática, mediante fotografias e análise de conteúdo, presentes
em suas ‘falas’ ou textos produzidos.
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2. PRESSUPOSTO TEÓRICO
2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS
Vivenciamos uma época de intenso desenvolvimento científico e tecnológico,
que nos levou a um progresso inimaginável em tempo recorde e que permanece em
constante evolução. No entanto, nem todas as pessoas são afetadas ou desfrutam
das benesses destes avanços. O que presenciamos é uma acentuada divisão social
entre os que têm acesso a esses conhecimentos e artefatos e aqueles que
permanecem à margem.
Neste cenário, conferimos à educação, especialmente a educação científica,
o status de transformadora da realidade e um dos principais meios de ascensão
social. No entanto, apesar dos incentivos e esforços para o estudo e a pesquisa a
respeito do ensino de ciências, mediante ações que contemplam formação
permanente de professores, reformulação das políticas públicas que norteiam as
diretrizes da educação básica, esse distanciamento permanece inalterado (POZO E
GÓMEZ CRESPO, 2009).
Esse fato evidencia-se no resultado do PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) (2012, p. 49) onde retrata que:
mesmo entre os países com melhor média global, são muito poucos os
estudantes que alcançam os níveis mais altos de proficiência. No caso
brasileiro, pode-se dizer que o desempenho em ciências resultou
intermediário em relação aos resultados de leitura e matemática, ficando
atrás de seus vizinhos Argentina e Uruguai, mas à frente da Colômbia e
Peru.

Mesmo diante de tal realidade, nada parece afetar o cotidiano escolar, os
estudantes continuam distantes das áreas científicas, indiferentes à realidade que os
cercam e, consequentemente, distantes do pleno desenvolvimento cultural e social
que implicaria na mudança de suas condições de vida.
No entanto, a meta para o século XXI, de acordo com Delores (2012), é
estabelecer uma sociedade mais igualitária, produtiva e com melhor qualidade de
vida para todos. Para tal, deve ser criada uma proposta educacional que favoreça
um maior alcance de informações e conhecimentos pelo educando, a fim de
desenvolver e melhorar sua compreensão da realidade.

22

Uma proposta educacional que venha dar subsídio ao cumprimento dessa
meta, não pode desconsiderar o resultado do desenvolvimento das ciências e
tecnologias que repercutem em todos os segmentos sociais e que, portanto, não
podem também distanciar-se da escola.
A esse respeito, o ensino de ciências passou a fomentar as discursões em
diversos encontros mundiais, entre os quais se destacam a "Conferência Mundial
sobre Ciência” de Santo Domingo e a "Declaração sobre Ciências e a Utilização do
Conhecimento Científico” de Budapeste, realizadas em 1999, que estabeleceram
como prioridade:

A possibilidade da criação de um programa internacional de promoção de
informação e de cultura científica acessível a todos, de modo a oferecer
informações adequadas sobre ciência e tecnologia, numa forma de fácil
compreensão, e a beneficiar o desenvolvimento das comunidades locais.
(UNESCO 2003, p. 49).

Como resultado deste encontro foi redigida a Declaração de Budapeste
(1999), que enfatiza:
É um imperativo estratégico a valorização do ensino de ciências e
tecnologia, onde é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica
em todas as culturas e em todos os setores da sociedade, no intuito de
desenvolver a nação e atender às reais necessidades de sua população.

Neste sentido, no dicionário virtual1 encontramos que ciência é uma “palavra
que deriva do termo latino ‘scientia’, cujo significado era conhecimento ou saber.
Atualmente se designa por ciência todo o conhecimento adquirido através do estudo
ou da prática, baseado em princípios certos”.
Chassot (2011b, p. 28) apresenta a ciência como uma “linguagem construída
pelos homens e pelas mulheres para explicar nosso mundo natural”, sendo,
portanto, passível de erros e construída por verdades provisórias. Dessa forma, a
ciência não é boa nem má, reflete somente os pensamentos e ações éticas ou
condenáveis dos cientistas que a fazem.
A ciência, em geral, se amplia fundamentada nos seus próprios métodos
científicos e lida com saberes diversos sobre os quais organiza e lança suas teorias.
1

Significado de Ciência. Disponível em http://www.significados.com.br/ciencia/ acessado em
24/08/13.
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Os avanços científicos são conquistados especialmente devido à íntima relação
existente entre a ciência e a tecnologia, na qual uma gera o desenvolvimento da
outra.
Dessa forma, percebemos que o desenvolvimento de uma região ou país está
intimamente ligado à forma como é concebida a ciência, especialmente a educação
em ciências, que vinculada aos recursos tecnológicos contribuem para a
emancipação cultural, econômica e social de um povo.
Entretanto, segundo Delizoicov e Angotti (2000), historicamente o Brasil,
quando comparado aos países Europeus, Estados Unidos e Canadá, não apresenta
tradição científica, se firmando como uma educação que praticamente excluía o
conhecimento de Ciências Naturais, o que já era disseminado naqueles países.
Esse cenário só começou a mudar no inicio do século passado, em função da
necessidade do processo de industrialização do país, mas foi somente a partir da
década de 50 que ocorreu uma efetiva intervenção e investimentos do Estado no
ensino de ciências na educação fundamental, tendo em vista o novo modelo
nacional-desenvolvimentista do país, focado no “milagre” econômico brasileiro,
considerado neste período, a “8ª economia do mundo”. (DELIZOICOV E ANGOTTI,
2000).
No entanto, nas escolas brasileiras o ensino de ciências só se fortaleceu no
ensino fundamental após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB de 1961, que estendeu a obrigatoriedade da disciplina em todas as séries
ginasiais, o que antes só ocorria nas duas séries finais. Porém, somente a partir de
1971, com a LDB 5.692, essa disciplina passou a ser obrigatória nas oito séries do
atual ensino fundamental (TRIVELATO, 2011).
Mesmo assim, neste período o ensino de ciências é desenvolvido sob os
parâmetros de outras disciplinas e do ensino tradicional, com aulas teóricas
transmitidas pelo professor, fundamentadas em livros didáticos estrangeiros,
especialmente europeus. Eventualmente eram realizadas demonstrações em sala, a
fim de confirmar os conceitos expostos, que notadamente destacava apenas os
aspectos positivos da ciência e da tecnologia, ignorando os negativos (DELIZOICOV
E ANGOTTI, 2000).
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Durante esse período, visando o desenvolvimento da ciência e tecnologia no
país, Delizoicov e Angotti (2000) relatam sobre a formação de pesquisadores
brasileiros no exterior, com participação em eventos científicos internacionais
relacionados ao ensino de ciências e o financiamento de novas atividades no país
por órgãos estrangeiros como o Banco Mundial (BIRD), a Fundação Ford e a
Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID).
O patrocínio de agências financeiras estrangeiras nas pesquisas nacionais
podia indicar a manipulação nas linhas de pesquisas, determinando o que devia ou
não ser pesquisado, sem considerar as reais necessidades da comunidade e o
modo de vida da população, interferindo de forma nem sempre positiva nas decisões
locais.
Durante esse processo, Delizoicov e Angotti (2000) destacam que algumas
tendências de ensino de ciências foram aplicadas em muitas escolas brasileiras, não
se sabe com que consistência, mas contribuíram efetivamente para o esvaziamento
dos conteúdos a serem ensinados. Dentre estas tendências ele cita a tecnicista, com
o uso da instrução programada, a escola-novista, que valorizava excessivamente as
atividades experimentais na qual foi difundida a ideia de trabalho com projeto de
ensino e, por fim, a ciência integrada, cujos materiais instrucionais eram mais
importantes que a profundidade na abordagem dos conteúdos.
O que resistiu a essas tendências foi a produção de livros didáticos, que
chegaram à sala de aula e continuam sendo cada vez mais utilizados como
ferramenta básica do trabalho dos professores. Esses livros, segundo Delizoicov e
Angotti (2000, p. 27), “de alguma forma contribuíram também para o esvaziamento
do conteúdo, bem como para a falta de discussão numa perspectiva mais crítica,
facilitando uma visão acabada do conhecimento e do trabalho dos cientistas”.
Com a disseminação do ensino de ciências na atualidade, é imprescindível
uma reflexão sobre seus processos de ensino e aprendizagem, cujo distanciamento
entre o que o professor ensina e o que o aluno aprende se mostra cada vez mais
acentuado.
Percebemos, então, que não há incoerência em lembrar que o ensino deve
ser intimamente ligado à aprendizagem, não há sentido no ensino onde os
estudantes não aprendam, cabendo aos professores fazer essa aproximação entre
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ensino e aprendizagem, como uma unidade. A esse respeito, Bachelard (1996, p.
23) acrescenta: “acho surpreendente que os professores de ciências, mais do que
os outros se possível fosse, não compreendam que alguém não compreenda”.
Nesse sentido, Pozo e Gomez Crespo (2009), comentam que entre os
professores dos anos finais do ensino fundamental e de todo ensino médio persiste
uma sensação de intranquilidade, pois não comprovam o sucesso dos estudantes,
apesar dos seus esforços docentes. Os autores acrescentam que, aparentemente,
os estudantes aprendem cada vez menos e não valorizam o que aprendem.
Para Pozo e Gomez Crespo (2009), trata-se de uma crise da educação
científica, que se manifesta nas salas de aula e aparece nos resultados de
pesquisas em didática das ciências, cuja causa mais notória seriam as mudanças
educacionais incorporadas recentemente nos currículos de ciências e de forma mais
profunda e remota, de nossas próprias origens, crenças e costumes.
Essa crise torna-se perceptível no cotidiano escolar quando os professores se
deparam com estudantes que resistem firmemente ao conhecimento científico.
Diante disso, professores de ciências e inúmeras pesquisas constatam que “a
maioria dos alunos não aprendem a ciência que lhes é ensinada”. (POZO E GOMEZ
CRESPO 2009, p. 15).
Este fato se reflete em respostas dadas em avaliações aplicadas no ensino de
ciências, que são muitas vezes consideradas como anedotas ou erros casuais
dados por desatenção ou negligência dos estudantes, mas, que mantem-se mesmo
após muitos anos de instrução científica, passando a fazer parte das piadas de
programas de auditório ou de rodas de amigos.
Não se trata, portanto, de equívocos eventuais, geralmente tornam-se
recorrentes e constantes, mostrando como, de fato, os estudantes compreendem
determinados fenômenos científicos, a passam a repeti-los como verdades
absolutas.
Esse fato é muito mais amplo e profundo, evidenciando as dificuldades de
compreensão de determinados conceitos científicos entre os próprios professores de
ciências e com alguma frequência essa falta de clareza é percebido nos livros
didáticos utilizados pelos estudantes (BACAS, 1997 apud POZO E GOMEZ
CRESPO, 2009).
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Essa dificuldade de entendimento leva a um problema adicional, no qual os
alunos desenvolvem determinada tarefa, mas não sabem explicá-la, nem aplicá-la
em outros contextos. Isso ocorre principalmente quando se trata de resolução de
problemas, que os estudantes encaram de “modo repetitivo, como simples
exercícios rotineiros, em vez de encará-los como tarefas abertas que exigem
reflexão e tomada de decisões” (CABALLER E OÑORBE, 1997; POZO E GOMEZ
CRESPO, 1994 apud POZO E GOMEZ CRESPO, 2009 p. 17).
Algo mais grave se evidencia além do problema de compreensão, há uma
perda de sentido do conhecimento científico, que ocasiona desmotivação e
desinteresse para a aprendizagem, quando o estudante não percebendo a
importância, utilidade e aplicabilidade destes conteúdos na vida cotidiana afasta-os
de seu centro de interesse.
A esse respeito, Cachapuz et al. (2011) ao analisar pesquisas sobre as
didáticas das ciências apontam um descompasso no ensino de ciências e expõem
como resultado, o elevado insucesso escolar, a falta de interesse e até repulsa que
as disciplinas científicas geram nos estudantes.
O insucesso escolar fica evidenciado no PISA (2012, p, 54) pelas taxas de
repetência do sistema escolar, que comparam dados estatísticos entre diversos
países e revelam que “no Brasil, 37,4% de estudantes afirmaram ter repetido uma ou
mais vezes. Em relação à edição de 2009, quando foi de 40,1%, esse índice reflete
uma redução de 2,7%, mas ainda assim é bastante alto”.
A falta de interesse é percebida no cotidiano escolar mediante a postura
inadequada dos estudantes, que normalmente assumem atitudes passivas,
esperando respostas ao invés de produzi-las, incapazes de questionar o
conhecimento, fazendo eles próprios as perguntas, reclamam de avaliações
subjetivas para as quais tenham que expressar opinião. Além disso, não veem a
ciência

como

uma

atividade

coletiva,

consideram

experimentos

como

demonstrações ao invés de pesquisa, analisam a ciência superior às outras formas
de conhecimento e, sobretudo, não notam as relações entre ciências e sociedade.
Obviamente, a responsabilidade por essa conjuntura atual recai sobre os
sistemas de ensino, o currículo (normalmente visto como uma lista de conteúdos) e
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também sobre o professor, que se percebe desorientado diante de novas disciplinas,
novos métodos de ensino, alunos diversificados, etc.
Neste contexto, à procura de soluções, os meios acadêmicos, os profissionais
da educação e, inclusive, os políticos, recomendam um retorno ao básico, às
formulas

conhecidas

e

tradicionais,

a

formatos

educacionais

amplamente

empregados que desempenhou de modo mediano, seu papel social. Contudo, a
esse respeito, Pozo e Gomez Crespo, (2009 p. 19) nos faz um alerta:
A saudade do passado não deve impedir que percebamos as enormes
mudanças culturais que estão ocorrendo e que tornam inviável um retorno –
ou permanência – desses formatos educacionais tradicionais. Um dos
problemas de defender o ‘retorno ao básico’ é que ainda não fomos a lugar
algum do qual tenhamos que voltar.

De fato, vivenciamos no cotidiano escolar que as tentativas de estabelecer um
formato para consolidar o ensino de ciências, geralmente parecem encaminhar-se
para fórmulas clássicas de ensino, no qual verificamos uma maior ênfase nos
conhecimentos conceituais sobre os conhecimentos atitudinais e procedimentais,
seguindo padrões de atividades, avaliação e objetivos muito próximos aos
paradigmas tradicionais.
Pozo e Gomez Crespo, (2009, p. 18) entendem essa posição como
contraditória, tendo em vista que as “atitudes dos alunos nas salas de aula
geralmente são um dos elementos mais incômodos e agressivos para o trabalho de
muitos professores”, devendo, portanto, ser estimulado o trabalho de atitudes mais
reflexivas diante do conhecimento e de respeito em relação à vida, ao meio
ambiente e de suas inter-relações.
A esse respeito, embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN - de 1996 legitime a reorganização da Educação Básica com a finalidade de
resolver os desafios ocasionados pelos processos de globalização e dos efeitos
decorrentes das transformações sociais e culturais por ela gerados, quando
abordamos o ensino de Biologia observamos que ainda se sobressai o estudo de
conceitos, em detrimento a outras formas de aprendizagem mais eficientes e que
instrumentalizam o aluno para interpretar e agir em sua realidade (BRASIL, 1998).
Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN‘s – (BRASIL,
2006) vêm reforçar a urgente mudança de postura diante do conhecimento no qual
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sejam enfatizadas reflexões sobre ensino e aprendizagem, que possam converter-se
em ações sociais, culturais, políticas e ambientais, positivas para comunidade
escolar, local, regional e global.
A fim de corroborar com esse pensamento, Cachapuz, et al. (2011, p. 30),
afirmam que a “compreensão significativa de conceitos exige superar o
reducionismo conceitual e apresentar o ensino de ciências como uma atividade,
próxima

à

investigação

científica,

que

integre

os

aspectos

conceituais,

procedimentais e axiológicos”.
A esse respeito, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL
2006b, p. 41) sugerem que
[...] os temas de natureza mais polêmica, como o uso de transgênicos na
alimentação, saúde coletiva, clonagem terapêutica, efeitos da poluição
sobre a célula, desnutrição, entre muitos outros, ensejam a realização de
debates, desenvolvimento de projetos ou mesmo de jogos que permitam ao
professor avaliar o desenvolvimento da consciência crítica e a condição
argumentativa dos alunos, sua formação ética e suas posições quanto aos
valores pessoais e sociais. Com isso, avaliam-se processo e resultado.

Cachapuz, et al. (2011), acrescentam que a aprendizagem em ciência deve
potencializar ações que favoreçam a criação do espírito crítico no sentido mais
amplo. Estas ações pressupõem enfrentar problemas diversos e participar na
tentativa de busca de soluções.
A esse respeito, sugerem uma necessária renovação no ensino de ciências,
na qual seja enfatizada a alfabetização científica de todas as pessoas. A aposta na
alfabetização científica prevê, além da preocupação com o desenvolvimento futuro,
“o desenvolvimento das pessoas e povos, também a curto prazo” (CACHAPUZ, et al.
2011, p. 19).
A alfabetização científica vai além do propósito de formar futuros cientistas,
embora possa direcionar neste sentido. Para Chassot (2011a, p. 62) trata-se de um
“conjunto de conhecimentos que facilitaria aos homens e mulheres fazer uma leitura
do mundo onde vivem [...] E entendessem as necessidades de transformá-lo e,
transformá-lo para melhor”. O autor acrescenta que o locus à alfabetização científica
deve ser a educação básica, no ensino fundamental e médio.
Essa visão é corroborada por Bybee (1977 apud CACHAPUZ, et al. 2011, p.
21) que aproxima a alfabetização científica de sua condição metafórica. Neste
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sentido, embora tenha que incluir o vocabulário científico, afasta a simplificação do
conceito literal.

Nestes termos, “conceber a alfabetização científica como uma

metáfora permite, pois, enriquecer o conteúdo que atribuímos aos termos, e obriga,
ao mesmo tempo, a sua clarificação”.
Essa ideia de alfabetização científica sugere objetivos básicos para todos os
estudantes, como parte de uma educação mais ampla, na qual devem ser incluídas
outras dimensões das ciências, além dos aspectos conceituais e procedimentais, ou
seja, deve-se considerar o aspecto multidimensional da alfabetização científicotecnológica, prevista por Bybee (1977 apud CACHAPUZ, et al. 2011, p. 23) na qual
“devemos ajudar os estudantes a desenvolver perspectivas da ciência e da
tecnologia que incluam a história das ideias científicas, a natureza da ciência e da
tecnologia e o papel de ambas na vida pessoal e social”.
A esse respeito, Trivelato e Silva (2011) nos lembra de que, quando
pequenas, ainda na fase pré-escolar, as crianças geralmente têm uma relação
prazerosa com os conhecimentos relacionados aos fenômenos da natureza e da
sociedade. Sentem satisfação em formular questões sobre o assunto, fazer
explorações e descobertas, levantar hipóteses e tentar explicar o mundo a sua volta.
No entanto, o que se percebe é que, no decorrer da escolaridade, essa
relação prazerosa com o conhecimento muitas vezes vai se perdendo. Uma das
atribuições do professor da educação básica, especialmente do ensino fundamental,
é evitar que isso aconteça, proporcionando atividades que propiciem um
aprendizado prazeroso e com significado para seus alunos (TRIVELATO, 2011).
Para tal, é imperativo articular no contexto educacional, o conhecimento
científico com o cotidiano do aluno, ao inserir uma prática pedagógica que, além da
construção de habilidades cognitivas, possibilite o desenvolvimento de atitudes e
valores, pautados na discussão de princípios éticos, onde os alunos possam se
posicionar como verdadeiros cidadãos (TRIVELATO; SILVA, 2011).
Para Trivelato e Silva (2011, p. 95), agregar questões científicas controversas
em sala de aula, desde que tenham ligação com o cotidiano do aluno ou sejam de
extrema relevância social, pode promover a motivação, favorecer o diálogo e a
interação entre professores e alunos, “permitindo a mudança de uma postura mais
individualista para uma que considera o coletivo, admitindo e valorizando a
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existência de opiniões e pontos de vistas diferentes”, a fim de se posicionar frente
aos problemas do cotidiano.
Uma prática que pode se mostrar bastante eficiente para o trabalho com as
questões sociais ou do cotidiano do aluno e, possivelmente volte a devolver seu
interesse pelas questões de ciências da natureza, é a “Pedagogia de Projetos”, que
se constitui um método dialógico e provocativo, inserindo saberes de diversas áreas
do conhecimento. Ela requer a participação do aluno e, embora não descarte os
conteúdos conceituais, valoriza todas as formas de conhecimento, além de estimular
a formação de atitudes e juízo de valor sobre as questões ou temas abordados.
Ao empregarmos a pedagogia de projetos para desenvolver uma
aprendizagem significativa no ensino de biologia visamos uma maior participação
dos estudantes, com interesse e indagações genuínas, buscando uma renovação
deste espírito participativo, com curiosidade, criticidade e, sobretudo, envolvimento
nas questões problemáticas suscitadas no desenvolvimento do projeto.

2.2 A PEDAGOGIA DE PROJETOS: UMA VISÃO HISTÓRICO-EPISTEMOLÓGICA
O uso da Pedagogia de Projetos como forma de construir e organizar os
conhecimentos, historicamente não é uma discussão nova. De acordo com Boutinet
(2002), nos anos de 1915 a 1920, Dewey e seu discípulo Kilpatrick propuseram uma
pedagogia progressista, também chamada de pedagogia aberta, firmada no
estudante como ator de sua formação, mediante aprendizagens concretas e
significativas para ele, baseando-se em seus interesses.
Esta prática pedagógica fundamenta-se em pensadores como Freinet,
Montessori,

Decroly

e

Makarenko,

que

embora

raramente

utilizassem

conceitualmente o termo projeto, defendiam a escola nova, que valoriza a “liberdade
da criança, suas necessidades, em suma, uma escola ligada à vida” (BOUTINET
2002, p. 182). Neste sentido, o trabalho com projetos tem um princípio unificador e
objetiva reduzir a distância entre a escola e a realidade de vida do estudante, sendo
este, sujeito da própria formação
No Brasil, a discussão em torno do termo “projeto” iniciou-se na década de
30, com a “pedagogia de projetos”, proposto por Anísio Teixeira, em consonância
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com o movimento da Escola Nova, difundido por John Dewey, e voltou a destacar-se
no final da década de 90, a partir de novas reflexões sobre o papel e a função social
da escola na sociedade do conhecimento, com o acesso da informática na escola
pública por meio do Programa Nacional de Informática na Educação – Proinfo
(FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 1999).
Estes recursos tecnológicos passaram a ser usados pelos professores
segundo modelos sociointeracionistas, seguindo a Pedagogia de Projetos de
aprendizagem, iniciada experimentalmente no projeto EducaDi/CNPq, nos anos de
1997 e 1998, estendendo-se posteriormente às demais escolas públicas
contempladas pelo Proinfo, por meio da formação recebida pelos professores
multiplicadores (formadores) dos Núcleos de Tecnologia Educacional – NTEs que
difundiam esta proposta aos demais professores das escolas públicas nos cursos de
capacitação (FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 1999, p. 14).
Tendo a proposta de trabalho com projeto sido disseminada mundialmente,
encontramos na literatura diversas nomenclaturas, que embora eventualmente não
sigam os mesmos procedimentos, tem como princípio ser uma prática inovadora,
cujo foco principal está na construção de conhecimento pelos estudantes, por meio
de práticas interdisciplinares.
Dentre

os

termos

referidos

encontramos:

"Pedagogia

de

Projetos"

(JOLIBERT, 1994), "Método de Projetos" (ZABALA, 1998), "Projetos de Trabalho"
(HERNÁNDEZ, 1998) e "Pedagogia do Projeto" (BOUTINET, 2002; NOGUEIRA,
2009). No Brasil, Fagundes, Sato e Maçada (1999) utiliza a terminologia “Projetos de
Aprendizagem”, que será empregada neste trabalho.
Zabala (1998, p. 141) inclui o trabalho com projetos nos métodos
denominados globalizadores, porque
[...] seu ponto de partida não decorre da lógica das disciplinas. Nestes
sistemas, os conteúdos de aprendizagem e sua organização em unidades
didáticas só são relevantes em função de sua capacidade para
compreender numa realidade que sempre se manifesta “globalmente”.

Para Fagundes, Sato e Maçada (1999, p. 15), “fazer projetos é uma atividade
simbólica, intencional e natural do ser humano”. Hernández (1998, p. 22) utiliza-se
do termo projeto tal qual os arquitetos, os designers e artistas, quando se referem a
um plano de trabalho que é utilizado no sentido de “dar forma a uma ideia que está
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no horizonte, mas que pode ser modificada e está em constante diálogo com o
contexto, com as circunstâncias e com os indivíduos, que de alguma maneira vão
contribuir neste processo”.
Em Boutinet (2002, p. 27) encontramos a seguinte afirmação:
O projeto pode ser definido como conceito dotado de propriedades lógicas a
serem explicitadas em suas conexões com a ação a ser conduzida. Mas, ao
mesmo tempo, o projeto aparece como figura que remete a um paradigma,
simbolizando uma realidade que parece preexistir e escapar-nos: aquela de
uma capacidade a ser criada, de uma mudança a ser operada. O projeto
seria, então, o avatar individual e coletivo de um desejo primitivo de
apropriação.

Para Almeida (2005, p. 39) “o projeto distingue-se de conjecturas, porque está
em constante comprometimento com ações explicitadas intencionalmente em um
plano (esboço ou design) caracterizado pela plasticidade, pela flexibilidade e pela
abertura ao imprevisível” em um mundo extremamente complexo.
Essa complexidade do mundo requer olhares que contemplem as diversas
dimensões do conhecimento. Conforme Morin (2000, p. 14),
A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas,
impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e
deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de apreender os
objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto.

Neste sentido, a escola deve transmitir mais do que conteúdos disciplinares,
favorecendo a utilização de experiências interdisciplinares, onde todos os
conhecimentos sejam permitidos e válidos, inclusive o senso comum, pois este
quando “interpenetrado do conhecimento científico, pode ser a origem de uma nova
racionalidade” (FAZENDA, 2001, p.17).
Para tal, precisa vincular os saberes e a cultura do estudante com os saberes
acumulados socialmente, para que seja utilizado de uma forma utópica e libertadora
na sua vida pessoal e de sua comunidade, a fim de exercer sua cidadania, propondo
intervenções que visem à transformação social emancipatória, propiciando melhor
compreensão de nosso tempo e a formação de pessoas conscientes de seu papel
como autores da história.
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2.2.1 Projetos de Aprendizagem na Prática Educacional
O uso de projetos no cotidiano escolar ainda está longe de ser uma regra,
parece mais uma exceção. Utiliza-se quando há a necessidade de construí-lo para
uma feira de ciências, feira pedagógica ou outra resolução de cunho institucional,
normalmente com tendências tecnicistas.
Ainda não faz parte da práxis do professor o trabalho com projetos de
aprendizagem, surgidos espontaneamente no dia a dia como uma pretensão de
mudar uma realidade, uma vontade de conhecer mais, delineada numa construção
coletiva, numa relação entre pessoas.
Uma aprendizagem centrada nos estudantes é proposta por Hernández e
Ventura (1998), na qual o currículo seja organizado por projetos, independente da
idade ou nível de escolaridade dos estudantes, de forma que pesquisem sobre
temas ou problemas de seus interesses, acontecendo continuamente, com novas
dúvidas que surgem com a resolução das primeiras, constituindo-se o ponto de
partida de um novo projeto.
A esse respeito, Nogueira (2009) lança ideias contrárias, pois, adverte sobre a
preocupação de transformar o trabalho com projetos em mais um modismo
educacional, sem critério, análise ou preparação do professor, mediador natural
desse processo.
Neste sentido, frisa que “os projetos não são, e não serão os salvadores dos
problemas educacionais, e nem tudo será realizado a partir deles” (NOGUEIRA,
1998, p. 37). Esse pensamento é compartilhado por Almeida (2005, p. 13): “se
fizermos do projeto uma camisa de força para todas as atividades escolares,
estaremos engessando a prática pedagógica”.
Em nossas escolas, o desenvolvimento de projetos ainda é um processo
incomum e cheio de inseguranças. Uma das questões ainda muito discutidas em
relação a essa forma de trabalho diz respeito sobre como surge o projeto e,
particularmente, em relação a quem propõe o tema. Diante dessa questão, existem
distintas posições. A mais comum entre muitos teóricos é a de que o projeto deve
partir, necessariamente, dos estudantes e não imposto pelo professor, visto que a
motivação é intrínseca própria dos estudantes autores do projeto.
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Nogueira (2009, p. 83) concorda que a situação ideal seria o estudante propor
temas de seu interesse, mas não acredita que “isso possa acontecer, a princípio, na
implantação da dinâmica de trabalho com projetos, simplesmente por causa dos
vícios de nossos alunos. Vícios estes que nós mesmos produzimos”.
Neste caso, Nogueira (2009) sugere que os temas também possam ser
propostos pelo professor, de acordo com a sua intenção pedagógica, pela
coordenação pedagógica, ou do próprio sistema de ensino, a fim de evitar uma
postura espontaneísta, desde que haja a apropriação do tema sugerido por toda a
turma. O que se faz necessário garantir é que esse “projeto” passe a ser de todos,
com um envolvimento real na definição dos objetivos e das etapas para alcançá-los,
na participação nas atividades propostas e no processo de avaliação.
Passada a preocupação inicial, cabe aqui um questionamento: de que forma o
aluno aprende quando assume a postura de autoria frente ao trabalho com projetos?
Para Fagundes, Sato e Maçada (1999, p. 16) o aluno aprende quando “é desafiado
a pensar, quando lhe é permitido formular questões com significado para ele,
quando passa a desenvolver estratégias de indagações e interpretações no
processo de resolução do problema”.
Na estratégia de investigação do problema sobre o qual busca uma solução, o
aluno parte de suas certezas e dúvidas iniciais, para realizar a pesquisa, consulta
diferentes fontes de informações, seleciona, organiza e compara informações,
eventualmente enfrenta dificuldade no processo de interpretação, no qual “depura o
material coletado, estrutura suas descobertas, criando novas certezas e dúvidas,
analisa novas informações, apresenta o projeto, recebe e faz críticas”. (NOGUEIRA,
2009, p. 82)
Essa estratégia inicial de levantar as certezas e dúvidas dos alunos pode ser
considerada a demarcação dos conhecimentos prévios dos alunos, pois segundo
Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 137) “o fator singular mais importante que
influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isto e
ensine-o de acordo”. Estes conhecimentos prévios devem servir de ancoradouro
para os novos conhecimentos. Não se trata apenas de levantar informações que já
possuem sobre o assunto a ser estudado, mas sim relacioná-las com conhecimentos
já elaborados sobre temas correspondentes, sobre os métodos usados em estudos
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anteriores e também sobre atitudes e valores a serem formados em relação ao novo
tema.
Nesta

dinâmica

de

construção

do

conhecimento

estabelecido

no

desenvolvimento de projetos de aprendizagem, destacam-se as possibilidades de
cooperação entre os sujeitos, as trocas e o respeito mútuo, o que além da aquisição
do conteúdo formal, favorece a formação da autonomia da capacidade de aprender
a aprender ao longo da vida.
Neste processo, Fagundes, Sato e Maçada (1999, p. 20-22), conferem ao
professor uma grande responsabilidade, cabendo-lhe várias funções: a função de
ativação da aprendizagem, da articulação da prática, da orientação dos projetos e de
especialista na disciplina em estudo. De modo geral, estas funções primam por
promover a autoestima e a alegria de viver e conviver, gerenciar o espaço de
aprendizagem, selecionar materiais diversificados e adequados, acompanhar as
atividades dos alunos, propondo novos desafios e, coordenando os conhecimentos
específicos de sua área de formação com as necessidades dos alunos de
construírem conhecimentos específicos.
Ao trabalharmos com projetos há um repensar sobre a natureza da escola e
seu papel, pois incidem necessidades de uma organização de classe mais
complexa, com uma maior compreensão dos conteúdos e dos temas que serão
trabalhados pelo aluno, cabendo ao professor que ele “atue mais como guia do que
como autoridade” (HERNÁNDEZ, 1998. p. 73)
A preocupação reside em fomentar esta prática respaldada em uma teoria
confiável e que possa ser aplicada das séries iniciais do ensino fundamental ao
ensino

médio,

focalizando-se,

principalmente,

no

ensinar

e

no

aprender

significativamente desde o início do processo de escolarização.
Mas como podemos contribuir para o desenvolvimento global do aprendiz?
Para Vygotsky (1991-2012), é a aprendizagem que possibilita o desenvolvimento
intelectual e psicológico da criança ou adolescente, que ocorre por processos de
aquisição de conceitos, gerados pela aprendizagem social, particularmente àquela
ofertada no meio escolar. Portanto, não há desenvolvimento se não houver
aprendizagem, e esta só ocorre se a criança for exposta a ambientes e práticas
motivadoras, através de experiências nas quais possa organizar instrumentos para
alcançar o desenvolvimento.
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Para Ausubel (2003, p. 7), o conhecimento, significativo por definição, resulta
de um processo psicológico que envolve a interação entre ideias culturalmente
significativas, já “ancoradas” na estrutura cognitiva particular de cada aprendiz e o
seu próprio mecanismo mental para aprender de forma significativa.
Quando se trata da disciplina Biologia, notamos que há uma supervalorização
de conhecimentos conceituais, os quais são empregados abundantemente e
chegam a constituir grandes redes de informações. Normalmente, os alunos trazem
para o ambiente escolar muitas concepções que podem servir como subsunçor para
as novas aprendizagens ou se tornar obstáculos para elas. A verificação deles pelo
professor é particularmente importante antes da introdução de um determinado tema
de estudo (MORAES, 2013).
Moraes (2013) ressalta que, formalmente, os conteúdos da disciplina Biologia
são organizados, para fins pedagógicos, segundo uma escala de níveis que vai de
uma menor para uma maior complexidade, como exemplo, ele cita o caso da
matéria viva, que são organizados sequencialmente em moléculas-organóidescélulas-tecidos-órgãos-organismo-população-comunidades-ecossistemas-biosfera.
Essa maneira de arranjar o conteúdo está presente na maior parte dos livros
didáticos de Biologia e é aceita pela maior parte dos biólogos.
Essa organização dos conteúdos nos livros didáticos se estabelece sob a
forma da aprendizagem significativa superordenada, na qual é essencial assegurar o
domínio prévio dos conceitos e das proposições subordinadas, isto é, das ideias
mais específicas para, oportunamente, chegar ao domínio das ideias mais gerais,
tornando o aprendizado mais complexo (AUSUBEL, 2003).
Segundo a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2003, p. 44), um
efeito facilitador do conhecimento ocorre quando a “organização psicológica de
conhecimentos como estrutura hierárquica dos conceitos mais inclusivos ocupam
uma posição cimeira e, depois, subsumem, de forma progressiva e descendente”
isto é, os conceitos mais gerais são abordados primeiro, para em seguida ser
inseridos os conhecimentos específicos, numa abordagem subordinada.
Nisso, é imprescindível que haja uma preocupação do professor em perceber
essa distinção e promover, ora uma diferenciação progressiva, ora uma
reconciliação integradora entre os novos significados abordados e os presentes na
estrutura cognitiva do aluno. É necessário encontrar instrumentos e/ou métodos que
favoreçam a aprendizagem significativa, apesar dos fatores frisados acima.
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A esse respeito, nos lembra Paulo Freire (1979, p.79) que “Ninguém educa
ninguém”, mas “ninguém se educa a si mesmo”. O ser humano se educa quando se
põe em contato, em diálogo, “em comunhão” com outros seres humanos, e, juntos,
refletem sobre o cotidiano que precisarão transformar para que seus sonhos possam
se tornar realidade.
Entra em cena a Pedagogia de Projetos no ensino de Biologia, que possibilita
a construção de um ambiente motivador e rico em experiências que, somando à
mediação do professor, uma base teórica funcional norteadora e instrumentos
facilitadores, constituem-se subsídios básicos para a aquisição de significados e
consequente desenvolvimento.
Merece destaque nesta prática com projetos, a interação entre os sujeitos do
processo, alunos, professores e os recursos disponíveis, elevando o sujeito à
condição de construtor ativo de sua aprendizagem, admitindo ser isso somente
possível pela intermediação do adulto ou um colega mais preparado. Vygotsky
(1991) estendeu esse conceito de mediação na interação homem-ambiente pelo uso
de instrumentos, que podem constituir-se pelos recursos computacionais existentes
nas escolas.
2.3 O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS
O Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96
aponta que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para desenvolver-se no trabalho e em estudos posteriores
(BRASIL, 1998).
Uma formação básica em Biologia, respaldada na reflexão, na observação de
causas e efeitos, no estabelecimento de relações, de oposições, prepara o indivíduo
para uma melhor compreensão da realidade e para exercício da cidadania em um
mundo em constante transformação, especialmente pelas inovações tecnológicas,
que aceleram esses processos (BRASIL, 1998).
Para essa formação temos a disposição uma variedade de linguagens e
recursos didáticos que podem ser utilizadas no ensino de Biologia, desde os
tradicionais, como textos, aulas expositivas, tabelas, gráficos, desenhos e fotos,
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quanto os contemporâneos, como os vídeos, câmeras, computadores e outros
equipamentos que, além de meios, são também, derivados da Ciência e da
Tecnologia. O uso destes recursos por alunos e professores como suporte técnico e
metodológico, possibilita a compreensão e a importância destes para o homem e
para a sociedade.
O que é significativo ensinar e aprender, na sociedade do conhecimento
mediado pelas tecnologias digitais, é o grande desafio para a escola atual. Surgem
novas demandas de saberes necessários à sociedade. O grande desafio reside em
transformar informação em conhecimento. O que é relevante pesquisar, selecionar?
Como os alunos aprendem mediados pelas tecnologias?
Segundo Sancho e Hernández (1998, apud SANCHO 2008), ao se trabalhar
com as novas tecnologias, invariavelmente se obtém três efeitos. O primeiro consiste
na alteração da estrutura de interesses (as coisas em que pensamos), ou seja, o
que se torna importante, prioritário ou sem valor em nossas vidas.
Em segundo, mudam o caráter dos símbolos (as coisas com as quais
pensamos), ou seja, num processo iniciado com operações simples, como dar um
nó, para lembrar algo, prossegue com o desenvolvimento da escrita e numeração e
a adição de estímulos artificiais ou autogerados chamados signos, alteram a
estrutura psicológica da memória, ampliando para além do caráter biológico do
sistema nervoso (Vygotsky, 1979, apud SANCHO e HERNÁNDEZ, 2008). As
tecnologias da informação aumentam este arsenal de signos e se constituem como
sistema de armazenamento e gestão de informação.
O terceiro efeito consiste em modificar a natureza da comunidade (a área em
que se desenvolve o pensamento). Esta área pode ser o ciberespaço, o mundo real
ou virtual, mesmo para indivíduos isolados sem relações físicas com outras pessoas.
A esse respeito, Sancho e Hernández (2008, p. 17) acrescentam:
O computador e suas tecnologias associadas, sobretudo a Internet,
tornaram-se mecanismos prodigiosos que transformam o que tocam, ou
quem os toca, e são capazes, inclusive, de fazer o que é impossível para
seus criadores. Por exemplo, melhorar o ensino, motivar os alunos ou criar
redes de colaboração.

Neste sentido, ao se iniciar um trabalho com as TICs, o que se espera
concretamente é um melhor resultado na aprendizagem dos alunos, porém, para
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que isto efetivamente aconteça, há que se ter uma melhor compreensão de como
ocorre a aprendizagem das crianças e jovens de hoje, por todos os envolvidos no
processo educacional.
Vale lembrar que, embora o aluno que utiliza as TICs tenha acesso a uma
inestimável quantidade de informação, isso não assegura que o mesmo tenha
habilidade para transformá-las em conhecimento. Para Sancho e Hernández (2008,
p. 17), são decisões prioritárias neste processo:
Rever as concepções sobre o currículo e avaliação, repensar os espaços
educativos e a gestão escolar e fundamentalmente planejar e colocar em
prática projetos educativos que contemplem as necessidades formativas
dos alunos.

Portanto, a prática com projetos de aprendizagem,

mediada pelas

tecnologias, especialmente o computador, implica uma mudança de atitude e
mentalidade de toda equipe pedagógica, notadamente do professor, a fim de adotar
métodos mais democráticos, participativos e humanos e, consequentemente,
alcançar uma efetiva melhoria no processo de ensino e aprendizagem.
Nessa mudança, professores e alunos terão novos papeis, o professor será
também desafiador, instigador, fazendo maiores intervenções no processo de
aprendizagem de seus alunos. Já os alunos precisam interagir, questionar e criar
mais, procurar soluções e resolver situações problemas e agir no cotidiano com mais
autonomia.
De modo geral, a escola, os alunos e a sociedade têm uma grande esperança
na tecnologia, que sem dúvida é um instrumento facilitador e motivador da
aprendizagem. Segundo Papert (1994, p. 7), “ao redor do mundo inteiro, as crianças
entraram em um apaixonante e duradouro caso de amor com os computadores”.
Neste sentido, Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.323) acrescentam que:
Para sermos verdadeiramente eficientes não só precisamos de
equipamentos sofisticados com custo dentro dos orçamentos educacionais,
como também de sofisticados princípios de ensino, baseados numa teoria
empiricamente provada de recepção significativa e aprendizado de
descoberta. [...] Computador algum jamais pode ser programado com
respostas para todas as questões que os alunos possam fazer. E nas áreas
de conhecimento menos estabelecidas, a discussão e interação aluno-aluno
e aluno-professor são essenciais para a aprendizagem.
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Cabe, portanto ao educador, aliar uma metodologia diferenciada às novas
Tecnologias da Informação e Comunicação, especialmente a Internet, embasada por
uma teoria bem fundamentada, para dinamizar suas aulas e promover a
aprendizagem dos alunos.
Na atualidade a Internet faz parte do cotidiano das pessoas, consistindo em
um recurso de extraordinária importância para o acesso a informações instantâneas
de todo mundo, realização de negócios, como compras e vendas on line,
favorecimento na comunicação e interatividade entre as pessoas mediante o uso de
redes e mídias sociais.
Dada à grandiosidade de recursos e utilização, progressivamente a Internet
chegou às escolas, a princípio como uma inesgotável fonte de pesquisa e
informação, que se tornou insuficiente diante de tantas possibilidades. Navegar
nessa teia de informações não era mais satisfatório, a escola precisava encontrar
meios de “habitar” estes espaços.
Neste sentido, o Blog constitui-se uma importante ferramenta de criação,
divulgação e exposição de ideias, posicionamentos de valores, além propiciar a
interação entre alunos, alunos e professores e a coletividade.
2.3.1 Blog: Um Recurso Pedagógico para o Ensino de Ciências
Um blog é uma página na internet que pode ser utilizada como sinônimo de
"Diário de Bordo", que consiste em uma abreviação da palavra Weblog: Web (rede,
teia) + Log (registro) = Registro na rede (Internet). Um blog distingue-se de um site
tradicional por sua facilidade de uso, que requer somente conhecimentos básicos de
informática dos usuários e atualização de registros, apoiado na disposição
automática das postagens pelo sistema, cuja organização cronológica oposta
apresenta em primeiro plano as mensagens mais recentes (BARRO ET AL, 2008).
Assim como os sites convencionais, o blog permite a criação e publicação de
textos, que podem ser combinados com imagens e vídeos, debates e opiniões sobre
problemas da atualidade ou questões de relevância social, permitindo ao aluno
manifestar suas ideias e juízo de valor, em constante interação e reflexão com seus
pares e professores.
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Neste contexto, é de se esperar que os blogs sejam cada vez mais utilizados
por professores por sua linguagem simplificada ou por constituir um enorme suporte
ao ensino e aprendizagem de todas as disciplinas. Barro et al (2008), afirma que
ainda é pequena a quantidade de trabalhos voltados à sua utilização no ensino de
ciências, tanto na esfera nacional quanto internacional.
A esse respeito, merece destaque algumas experiências bem-sucedidas com
blogs educacionais, como o trabalho “Blogs: Aplicação na Educação em Química” de
Barro et al. (2008), que apresenta o uso de blogs em uma disciplina de comunicação
científica oferecida no Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São
Paulo, cuja análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados no estudo aponta
para uma atitude favorável dos estudantes frente à utilização dos blogs.
Dutra et al. (2006) relatou no trabalho “Blog, wiki e mapas conceituais digitais
no desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem com alunos do Ensino
Fundamental”, o resultado do “Projeto Amora” realizado no Colégio de Aplicação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, com todos os alunos de 5ª e
6ª séries do ensino fundamental, sem a participação de turmas de “controle”.
Neste trabalho foram desenvolvidos projetos de aprendizagem, com o objetivo
de mudar a prática de ensino no que se refere às aplicações das tecnologias e
oportunizar situações que privilegiassem a aprendizagem, nas quais os alunos
pesquisassem a respeito de temas científicos de seus interesses e utilizassem
ferramentas interativas, dentre as quais o blog, propiciando a autonomia e a
criatividade de alunos do Ensino Fundamental (DUTRA et al. 2006).
Nos blogs criados pelos alunos foram postados os diários de pesquisa,
relatando o que cada um compreendeu de suas investigações durante a realização
do projeto. Dutra (2006) aponta para a necessidade dos alunos serem autores do
próprio conhecimento e “concluíram que o uso dos dispositivos favoreceu tal aspecto, auxiliou no registro das atividades e potencializou a interação entre alunos e
entre estes e professores”.
Outro trabalho relevante sobre o uso de Blog é o de Moresco e Behar (2006),
que criaram blogs educacionais, visando instigar o ensino e a aprendizagem de
química e física no Ensino médio. Neste trabalho, grupos de alunos assumiram a
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edição de seus blogs, pesquisaram, produziram e publicaram textos, imagens e links
para sites relacionados aos conteúdos curriculares de Química e Física.
Segundo as autoras, uma pesquisa da Paw Internet and American life Project,
que analisa o impacto das tecnologias na sociedade, divulgou que a maioria dos
adolescentes de 12 a 17 anos publicou fotografias, narração ou vídeos na Web, ou
criou seus próprios sites ou blogs. Para elas, o que “justifica esta atração dos
adolescentes pelos blogs é o desejo de se manter em contato com outros sujeitos,
expressar-se e manter as redes de amizades”.
Contudo, há muito o blog deixou de ser uma ferramenta utilizada
exclusivamente por jovens, para tornar-se visível por suas potencialidades
pedagógicas e democráticas por muitos educadores, que vêm descobrindo e
aplicando seus recursos na troca de informações, atualização e compartilhamento
de conhecimento entre alunos e professores.
Além disso, o blog pode ser utilizado para publicação de trabalhos de áreas
específicas ou de projetos interdisciplinares; para divulgação e exposição de
atividades acadêmicas; interação e participação entre todos envolvidos no processo
de aprendizagem, onde aquele que posta, recebe o retorno de quem coordena.
No entanto, Moresco e Behar (2006) se referiram em sua pesquisa a alunos
que consideraram difícil o uso do blog, especialmente aqueles que não tinham
conhecimentos básicos de informática e precisaram se apropriar simultaneamente
dos conhecimentos tecnológicos e científicos. Mesmo assim, avaliaram o trabalho
como positivo, pois foi possível alcançar resultados escolares satisfatórios e
desenvolver

habilidades

e

competências

necessárias

para

a

sociedade

contemporânea, mediante o uso de Blogs.
Diante do exposto, podemos entender que os blogs podem ser utilizados em
diversas disciplinas, em diferentes níveis de ensino e com múltiplas intenções
pedagógicas, graças às suas características de flexibilidade e amplo potencial de
utilização, que possibilita a sua adaptação às necessidades curriculares da disciplina
e essencialmente, tornar-se uma extensão prazerosa da sala de aula, a fim de
contribuir para uma aprendizagem significativa.
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2.4 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

São inegáveis as melhorias decorrentes da inserção das inovações
tecnológicas na sociedade e, consequentemente, na escola, embora também tenha
gerado enormes desafios aos professores, que têm que concorrer com artefatos
modernos, especialmente os celulares, que estão em sala de aula e produzem som,
imagens, vídeos e informações em tempo real, o que naturalmente atrapalham as
aulas, deixando os professores atônitos.
Diante disso, procuram novas maneiras de ensinar e aprender, visto que o
modelo atual já não responde aos problemas educacionais e aos anseios de alunos
e professores, tampouco da sociedade. Neste sentido, necessitam do apoio de uma
metodologia diferenciada, de recursos contemporâneos e de uma teoria que envolva
essa nova demanda. Assim, as teorias tradicionais cedem lugar à psicologia
cognitivista ou teoria construtivista (CABRERA, 2007). Dentre elas, a Teoria da
Aprendizagem Significativa, criada pelo psicólogo norte-americano David Joseph
Ausubel (1963), é contrária à aprendizagem condutivista, que relaciona o ato de
aprender a estímulos-respostas e reforços, instaurando a aprendizagem escolar e o
ensino a partir de princípios cognitivistas, que ocorre quando um aprendiz possibilita
a interação de um novo conteúdo com sua estrutura cognitiva e nesse processo o
conteúdo adquire significado psicológico, que se traduz em uma nova maneira de
ver o mundo e suas relações (CABRERA, 2007).
Com esse enfoque, o papel do professor passou a ser o de provocador e
mediador da aprendizagem do aluno, a fim de consolidar uma prática inovadora na
qual a parceria prevalece sobre o individualismo, a qualidade sobre a quantidade e a
colaboração sobre a competição.
A aprendizagem, nesse processo, ocorre por uma influência mútua entre
conhecimentos presentes na estrutura cognitiva do aprendiz e as novas informações
potencialmente significativas, ligadas a esta estrutura de forma natural e particular
de cada indivíduo.
A esse respeito, Ausubel (2003, p.71) afirmou que:
A essência do processo de aprendizagem significativa consiste no fato de
que novas ideias expressas de forma simbólica (a tarefa de aprendizagem)
se relacionam àquilo que o aprendiz já sabe (a estrutura cognitiva deste
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numa determinada área de matérias), de forma não arbitrária e não literal, e
que o produto desta interação ativa e integradora é o surgimento de um
novo significado, que reflete a natureza substantiva e denotativa deste
produto interativo.

Na teoria da Aprendizagem Significativa a aquisição de conhecimento ocorre
quando o aprendiz relaciona novas informações aos conhecimentos anteriores
presentes em sua estrutura cognitiva. Este conhecimento prévio foi denominado por
Ausubel de subsunçor e pode ser definido como “conceitos e proposições
relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo” (MOREIRA, 2011b, p.
161).
No cotidiano escolar, especialmente no ensino de Biologia, os aprendizes se
deparam com uma série de significados não habituais, que precisam aprender sem
que antes tenham adquirido através de experiências passadas os subsunçores
relevantes para dar prosseguimento aos estudos posteriores. Outras vezes, estes
conhecimentos prévios até existem, cabendo ao professor descobri-los e, baseado
nisso, avançar inserindo novas unidades temáticas.
Então, conforme a aprendizagem se torna significativa, esses subsunçores se
tornam mais elaborados e complexos, servindo de âncora para a absorção de novos
conhecimentos, que ocorrem naturalmente, de modo sucessivo, coerente e
significativo,

seguindo

uma

organização

hierárquica

e

alguns

princípios

programáticos facilitadores da aprendizagem, propostos por Ausubel et al. (1978,
1980, 1983 apud MOREIRA, 2011b), como a diferenciação progressiva, a
reconciliação integradora, a organização sequencial e a consolidação, que compõem
a Teoria da Assimilação.
Na diferenciação progressiva, as ideias mais gerais e inclusivas do assunto
em estudo devem ser apresentadas no início do programa e, progressivamente,
diferenciadas em suas particularidades através de exemplos, situações e exercícios,
explorando sistematicamente as relações entre proposições e conceitos. As ideias
gerais e inclusivas devem ser retomadas periodicamente, favorecendo, assim, sua
progressiva diferenciação. “O processo de assimilação sequencial de novos
significados, a partir de sucessivas exposições a novos materiais potencialmente
significativos, resulta na diferenciação progressiva de conceitos ou proposições”
(AUSUBEL, 2003, p.106).

45

A diferenciação progressiva relaciona-se com a aprendizagem subordinada,
que será discutida mais adiante, na qual uma nova informação, potencialmente
significativa (a), relacionada e assimilada pelo conceito subsunçor existente na
estrutura cognitiva (A) e tem como produto final (A’a’) que corresponde ao subsunçor
modificado (MOREIRA, 2011b).
O estudo aqui proposto visa além da diferenciação progressiva, a
"reconciliação integrativa" ou integradora dos conteúdos, pois a forma da aquisição
de significado não deve ser exclusivamente unidirecional, de cima para baixo, mas
conforme

Moreira

(2011b,

p.

169),

a

“instrução

deve

também explorar,

explicitamente, relações entre conceitos e proposições, apontar similaridades,
diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes”.
Através destes dois princípios programáticos propostos por Ausubel (1980,
2003), o aprendiz vai diferenciando progressivamente os novos conceitos, à medida
em que são introduzidos e reconciliando integrativamente os conhecimentos
adquiridos na interação e diálogo com seus pares e professor.
De acordo com Moreira, Caballero y Rodríguez Palmero (2004 apud
MOREIRA 2011b, p. 226) “A aprendizagem significativa é progressiva, isto é, os
significados vão sendo captados e internalizados progressivamente e nesse
processo a linguagem e a interação pessoal são muito importantes”.
Logo, a organização sequencial, que consiste em organizar os conteúdos de
estudo, considerando as relações de interdependências naturalmente existentes
entre eles da maneira mais lógica possível e a consolidação que ocorre a partir de
práticas, exercícios e reflexões vêm corroborar para a aprendizagem significativa.
Ausubel (2003, p.65) concorda que possivelmente “os fatores que influenciam a
clareza e a estabilidade das ideias de subsunção incluam a repetição, o uso de
exemplares e a exposição multicontextual”.
Estes fatores legitimam o princípio da consolidação, no qual se destaca a
necessidade de domínio do conteúdo que está sendo abordado, antes de
introduzirem-se novos materiais instrutivos.
Uma nova situação acontece quando não há subsunçores para a ancoragem
dos novos conhecimentos. Ausubel (1980, 2003) recomenda o uso dos
organizadores prévios, que são materiais introdutórios inseridos antes do conteúdo a
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ser aprendido, de forma expositiva (quando os subsunçores não existem) ou
comparativa (quando existe familiaridade com o novo material).
Este material pode ser um texto, uma apresentação, etc., que deve ser
apresentado

na

forma

mais

elementar

e

introdutória

possível,

usando

preferencialmente a linguagem usual do aluno, contribuindo para a construção de
um subsunçor para ligar o novo conhecimento. Trata-se de uma “estratégia proposta
por Ausubel para, deliberadamente, manipular a estrutura cognitiva, a fim de facilitar
a aprendizagem significativa” (MOREIRA, 2011b, p. 163).
Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 151) esclarecem que os organizadores
[...] operam sobre o mesmo princípio geral que o material ideário
antecedente e relevante já existente na estrutura cognitiva, na medida em
que o novo material de instrução a ser apresentado mais tarde está
sequencialmente dependente deste.

Constroem-se os organizadores de forma a fornecer “conceitos, proposições
e princípios gerais subordinantes para a subsunção daquelas ideias da tarefa de
aprendizagem, que estão subordinadas a estas últimas ideias mais gerais”
(AUSUBEL, 2003, p. 152).
Daí a importância do professor descobrir o que o aluno já sabe e propor
exercícios, situações e atividades desafiadoras que favoreçam a aprendizagem
significativa representacional (significado de signos ou símbolos), conceitual
(possuem atributos específicos comuns, características essenciais ou regularidades
do objeto) e proposicional (dar significado a novas ideias, expressas na forma de
proposição) (MENDOZA, 2012).
A importância atribuída às experiências passadas na aprendizagem
significativa e na retenção pode resumir a teoria de Ausubel, assim como influenciar
a transferência. Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 139) “é impossível
conceber qualquer exemplo de aprendizagem que não seja afetado de alguma
maneira pela estrutura cognitiva existente”. Para eles, se a aprendizagem é
significativa, necessariamente envolve a transferência.
A transferência, nestes termos, não adquire seu sentido literal, como
influência de experiências anteriores em uma nova habilidade ou num contexto
diferenciado. Mas, ao invés disso, o importante é uma maior competência de
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aprender e reter material correlativo, superordenado ou combinatório. Para Ausubel,
Novak e Hanesian (1980, p. 169), o papel da transferência na educação
[...] é considerado alcançado se a experiência prévia da aprendizagem
facilita a aprendizagem de tarefas escolares subsequentes - mesmo que o
conhecimento assim adquirido não seja aplicável nem mesmo aplicado aos
problemas fora da sala de aula. Naturalmente se o conhecimento é aplicado
aos problemas da vida diária, tanto melhor.

A esse respeito, um ponto que merece destaque dentro da teoria, e que
sempre provoca discussão no meio escolar, refere-se à melhor maneira de como
apresentar os conteúdos aos alunos, para que estes possam efetivamente
estabelecer uma aprendizagem significativa. Em sua teoria, Ausubel recomenda
duas formas, aprendizagem por recepção ou por descoberta como um contínuo,
conforme veremos a seguir.

2.4.1 Aprendizagem por Recepção x Aprendizagem por Descoberta
Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.20-22) a aprendizagem significativa
pode ocorrer por recepção e por descoberta e podem ser entendidas resumidamente
da seguinte forma:
1. Aprendizagem significativa por recepção: ocorre quando o conteúdo a ser
aprendido é apresentado já pronto ao aprendiz, que o recebe e o relaciona a outras
aprendizagens existentes em sua estrutura cognitiva. Neste caso, o aluno
compreende e internaliza os significados repassados pelo professor;
2. Aprendizagem significativa por descoberta: o conteúdo principal a ser estudado
deve ser descoberto de forma independente pelo aluno, cabendo a ele reagrupar
informações, integrá-las à estrutura cognitiva, reorganizar a combinação integrada,
de tal forma que chegue ao fim desejado. É um processo mais complexo, do ponto
de vista psicológico, pois envolve experiência prévia de solução do problema antes
do surgimento e internalização do significado.
Ausubel, Novak e Hanesian (1980) utilizam também os termos aprendizagem
por recepção mecânica (automática) e aprendizagem por descoberta mecânica. A
primeira ocorre quando a tarefa de aprendizagem não é potencialmente significativa
nem se mostra significativa no processo de apropriação do conhecimento. O aluno
memoriza os significados e proposições que lhe são transmitidos, não os ligando
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aos subsunçores de sua estrutura cognitiva. “Decora-os” para usá-los imediatamente
numa avaliação, por exemplo, e brevemente os esquece. Na segunda, os alunos
são levados a construir os conceitos e princípios por meio de resolução de um
problema, ensaio e erro, soluções tipo quebra-cabeça.
Para os autores, tanto a aprendizagem por recepção quanto a aprendizagem
por descoberta, podem ser mecânicas ou significativas, pois dependem da
organização do processo de aprendizagem e da motivação do aluno em aprender.
Essas relações de aproximação e distanciamento são representadas na tabela 1:
Tabela 1. Aprendizagem Receptiva e Aprendizagem por Descoberta.
Aprendizagem
significativa

Aprendizagem
automática

Clarificação de
relações entre
conceitos

Instrucional
audiotutorial
bem planejada

Pesquisa científica
(nova música ou
arquitetura)

Leituras ou a
maioria das
apresentações
de livro texto

Trabalhos escolares

Tabelas de
multiplicação

Aplicação de fórmula
para soluções de
problemas

Soluções “tipo
quebra-cabeça”
ensaio e erro

Aprendizagem
por recepção

Aprendizagem
orientada para a
descoberta

Aprendizagem para
a descoberta
autônoma.

de laboratório

Predomínio da
produção intelectual
ou interesse
permanente na
“pesquisa”

Fonte: Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.21).

A tabela 1 mostra a relação entre aprendizagem automática e aprendizagem
significativa. Notamos que na base, a aprendizagem ocorre mecanicamente
independente se acontece por recepção, orientada para a descoberta ou por
descoberta autônoma, pois o material apresentado é retido na estrutura cognitiva
através de associações arbitrárias, isoladamente.
Ao nos afastarmos da base para o topo, a aprendizagem vai se tornando
significativa - também nas três formas de aprendizagem referidas na tabela 1 - à
medida que procura estabelecer conexões entre os novos conhecimentos e os já
familiarizados na estrutura cognitiva, por meio de aulas e instrumentos bem
elaborados, sequenciais, fazendo analogias entre conceitos.
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Sob outra ótica, analisando a tabela 1 no sentido horizontal, da esquerda para
a direita, quanto mais nos aproximamos da aprendizagem automática, mais os
conteúdos a serem aprendidos são repassados ao aluno em sua forma final, já
acabada. No outro extremo temos a aprendizagem por descoberta, na qual os
conceitos precisam ser construídos, definidos pelos alunos antes de assimilá-los.
Nada está pronto, cabe a reflexão e a intervenção do professor.
Em resumo, o que fica claro na aprendizagem por descoberta ou por
recepção é que ambas podem ser mecânica ou significativa, dependendo da
estratégia ou material pedagógico adotado. Moreira (2011b) acrescenta que na
aprendizagem por descoberta o conteúdo principal a ser aprendido deve ser
descoberto pelo aprendiz e que este deve ligar-se a conceitos subsunçores
relevantes.
Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 433) complementam apresentando as
circunstâncias em que a aprendizagem por descoberta deve ser aplicada:
O método da descoberta é especialmente apropriado para a aprendizagem
do método científico (como o novo conhecimento é descoberto), numa
disciplina particular. Também é mais apropriado nos anos pré-escolares e
nos primeiros anos da escola elementar nos quais ocorre mais formação do
que assimilação de conceitos e quando os pré-requisitos para adquirir
grandes corpos de conhecimento [...] não estão presentes. [...]
Similarmente, pode ser usados por aprendizes mais velhos nas etapas
preliminares de exposição a uma nova disciplina e em todos os níveis
etários para testar, em parte, se a aprendizagem de retenção é
verdadeiramente significativa.

Embora vejam a aprendizagem por descoberta como uma possibilidade para
a aprendizagem significativa, Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.434) ponderam que
essa forma de aprendizagem não é exequível em todo o processo, por demandar
acréscimo de tempo e gastos elevados. E acrescentam que:
As descobertas de milênios podem ser transmitidas [...] mediante o
engenhoso e maravilhoso artifício eficiente do ensino expositivo e da
aprendizagem de recepção significativa e não precisam ser redescobertas a
cada geração nova.

Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.21) destacam que a maioria da
aprendizagem acadêmica é adquirida de forma receptiva, enquanto que os
problemas do cotidiano são resolvidos pela aprendizagem por descoberta. Para
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eles, estas diferentes formas de aprendizagem, longe de serem excludentes, são
complementares.
O conhecimento adquirido por recepção é usado na solução de problemas e a
aprendizagem por descoberta é habitualmente usada em sala de aula para ampliar,
aplicar, explicar, associar, avaliar matérias e testar a compreensão. O que
legitimamente interessa, após a descoberta ou recepção, é que o novo conteúdo se
relacione com os conceitos subsunçores relevantes já existentes na estrutura
cognitiva, isto é, com aquilo que o aluno já sabe, de maneira natural (AUSUBEL,
NOVAK E HANESIAN 1980).
Embora Ausubel (1980, 2003) não negue o valor da aprendizagem mecânica,
lembramos que a ideia central de sua teoria é a aprendizagem significativa, que
oferece, entre outras vantagens, o desenvolvimento da estrutura cognitiva do aluno
e sua utilização para ancoragem de conhecimentos posteriores de outros materiais.
A retenção do conhecimento adquirido de forma significativa é superior a outras
formas de aprendizagem e, ainda que tenha sido esquecida, a reaprendizagem é
favorável com menos esforço e tempo que a aprendizagem inicial.
Contudo, independente da forma de aprendizagem significativa, por recepção
ou por descoberta, invariavelmente haverá o esquecimento. A aprendizagem
mecânica por memorização, a inadequação do material, a falta de organização do
conteúdo, ambiguidades no tratamento das ideias, são fatores mais expressivos
desse fato. Contudo, Ausubel, (2003, p.132) acredita que:
Se se organizassem e programassem as matérias de forma adequada, se
as ideias relevantes estivessem disponíveis na estrutura cognitiva, se se
apresentasse o material de forma lúcida e incisiva, se se corrigissem de
imediato as ideias erradas e se estudantes adequadamente motivados
aprendessem de forma significativa e prestassem atenção a considerações
tais como revisão e espaçamento ótimos, existem boas razões para se
acreditar que iriam reter, durante uma boa porção da vida, grande parte das
ideias importantes que aprenderam na escola. No mínimo, poder-se-ia
esperar que conseguissem reaprender, a curto prazo e com relativamente
pouco esforço, a maioria daquilo que esqueceram.

A maneira como acontece o processo de aquisição e organização de
significados na estrutura cognitiva é proposta por Ausubel (1980, 2003) através da
teoria da assimilação.
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2.4.2 Teoria da Assimilação
O processo de assimilação é ao mesmo tempo amplo e inclusivo e
compreende algumas etapas, abrangendo a aprendizagem significativa, a retenção,
e o esquecimento como uma sequência natural e inevitável.
Para Moreira (2011b, p. 166), a assimilação ocorre “quando um conceito ou
proposição, potencialmente significativo, é assimilado sob uma ideia ou conceito
mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva”. Neste caso pode ser agregado
um exemplo, ampliação, preparação ou caracterização do conceito. Em ambos os
casos, tanto a nova informação como o conceito subsunçor com o qual interage são
transformados, permanecendo relacionados, formando o subsunçor modificado.
Para Ausubel (2003, p. 8),
A Teoria da Assimilação explica a forma como se relacionam de modo
seletivo, na fase de aprendizagem, novas ideias potencialmente
significativas do material de instrução com ideias relevantes, e, também,
mais gerais e inclusivas (bem como mais estáveis), existentes (ancoradas)
na estrutura cognitiva.

Na aquisição e organização de conceitos na estrutura cognitiva, de forma
clara e concisa, Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.56-58) recomendam a utilização
da Teoria da Assimilação, por representar o “processo mais importante a ser
realizado na aprendizagem escolar”. A aquisição de novas informações demanda
uma interação do novo conhecimento, com as ideias relevantes presentes na
estrutura cognitiva, que tem como resultado a modificação desta estrutura.
O processo de assimilação compreende três formas de aprendizagem:
subordinativa, superordenada e combinatória, que são processos cognitivos
internos. Estes processos de assimilação, adaptados de Ausubel, Novak e Hanesian
(1980) são apresentados simplificadamente abaixo:
Na Aprendizagem Subordinativa a informação nova “a”, é menos inclusiva
(mais específica) e menos estável (menos conhecida, ainda não está ancorada na
estrutura cognitiva do aluno), liga-se à ideia superordenada “A”, que é mais
inclusiva (mais geral) e mais estável (ancorada na estrutura cognitiva, o que o aluno
já sabe), conforme demonstrado na figura 1:
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Figura 1. Esquema da Aprendizagem Subordinada
Ideia
nova
a

Ideia
estabelecida
A

Fonte: Adaptado de Ausubel, Novak e Hanesian, 1980

Há dois tipos de subordinação: subordinação derivativa, na qual as novas
informações não modificam as características principais do conceito ancorado “A”,
contudo acrescentam exemplos relevantes; e a subordinação correlativa, que pode
ampliar e modificar as qualidades essenciais do conceito subordinativo.
Na Aprendizagem Superordenada as ideias estabelecidas (presentes na
estrutura cognitiva) são as mais específicas ou menos inclusivas a1, a2, a3 e são
consideradas como exemplos da ideia nova A (mais geral, ampla, menos estável),
representados esquematicamente na figura 2:
Figura 2. Esquema da Aprendizagem Superordenada
Ideia
nova
A

Ideia
estabelecida
a1, a2, a3

Fonte: Adaptado de Ausubel, Novak e Hanesian, 1980

Nota-se que esta forma de aprendizagem parte de ideias particulares para as
mais amplas. A ideia superordenada A (mais geral) é composta por um conjunto de
atributos que inclui as ideias subordinativas particulares a1, a2, a3.
Por fim, na Aprendizagem Combinatória, a nova ideia A é vista como
relacionada às ideias existentes B, C e D, não sendo mais abrangentes nem mais
especificas, estão no mesmo nível e tem algumas propriedades em comum com as
ideias preexistentes na estrutura cognitiva, apresentado na figura 3:

Figura 3. Esquema da Aprendizagem Combinatória
Ideia
nova
A

Ideia
estabelecida
B–C-D

Fonte: Adaptado de Ausubel, Novak e Hanesian, 1980
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A ligação e armazenamento das ideias, recentemente apreendidas com as
ancoradas e mais estáveis, constitui parte do processo de retenção (guardar na
memória), uma vez que a ligação esteja estabelecida (A’a’). Na fase de retenção,
este produto pode ser dissociado (separado) em A’ e a’, favorecendo a retenção de
a’ (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011b).
Uma vez que o processo de assimilação é ininterrupto, inicia a segunda fase
da assimilação: a assimilação obliteradora, ou seja, ocorre o esquecimento do
significado, progressivamente A’a’ não são mais dissociáveis entre si, até que
constituam um só ‘A’. Moreira (2011b) embasado em Ausubel, Novak e Hanesian
(1980, p. 108), afirma que o esquecimento é uma “continuação temporal do mesmo
processo de assimilação, que facilita a aprendizagem e a retenção de novas
informações”.
Para julgar se houve aprendizagem significativa, a medida e a avaliação são
pontuais na aplicação da teoria da assimilação em sala de aula. Em primeiro lugar,
pela importância atribuída ao que o aluno já conhece antes de ensinar-lhe algo novo;
segundo, para acompanhar seu desenvolvimento e corrigir, esclarecer e consolidar a
aprendizagem e, por fim, vigiar a eficiência de diferentes métodos de ensino e
diversificadas maneiras de organizar e sequenciar os assuntos (currículo) e, de tal
modo, verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados (AUSUBEL,
NOVAK E HANESIAN 1980).
É possível avaliar se os objetivos da aprendizagem foram ou estão sendo
obtidos por meio de uma avaliação direta ou trabalhos resultantes de habilidades
adquiridas. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) aconselham o uso de alguns
instrumentos ou estratégias avaliativas, tais como: pré-testes e pós-testes imediatos
e simultâneos ou a longo prazo, uso de dissertação para medir a organização,
coesão e integração do conhecimento do aprendiz, testes de múltipla escolha que
medem a amplitude do conhecimento, experiência de campo, habilidades de
laboratório, exposição de temas, uso de ferramentas, de mapas conceituais, dentre
outros.
É importante lembrar que apesar da importância dada à avaliação, não é
esperado que o aluno responda de forma literal o que lhe é indagado. Ausubel,
Novak e Hanesian (1980, p. 499), ressaltam que na aprendizagem significativa as
novas informações jamais poderão ser lembradas da mesma forma que foi exposta.
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“Por essa razão, as práticas de avaliação que requerem a exata repetição da
informação ou ideias aprendidas, desencorajam a aprendizagem significativa”.
2.4.3 Uso de Mapas Conceituais no Ensino de Ciências
Os mapas conceituais estão intimamente relacionados à teoria da
aprendizagem significativa de David Ausubel, embora este nunca tenha se referido a
esse instrumento em sua teoria. Moreira (2010) lembra que esta técnica foi
desenvolvida por Joseph Novak e seus colaboradores, na metade dos anos 70, e
sua importância para a aprendizagem significativa reside no seu alto potencial para
facilitar a negociação, construção e aquisição de significados.
Novak (1988 apud, PEÑA 2005, p. 40-41) explica que:
Se trata de uma projeção prática da teoria da aprendizagem de Ausubel,
que segundo ele está de acordo com um modelo de educação:
a) Centrado no aluno e não no professor;
b) Que atenda ao desenvolvimento das habilidades e não se conforme com
a repetição mecânica da informação por parte do aluno
c) Que pretenda o desenvolvimento harmônico de todas as dimensões da
pessoa, não somente as intelectuais.

Deste modo, os mapas conceituais podem representar uma estratégia
facilitadora da aprendizagem significativa, pois se organizam como traçados
hierárquicos bidimensionais, que estabelecem uma relação entre conceitos ou entre
palavras utilizadas para representar conceitos (MOREIRA, 2010).
Também podem servir como uma ferramenta de classificação de significados,
técnica didática e instrumento avaliativo da aprendizagem. Essa última finalidade
será abordada com maior ênfase neste trabalho, para visualizar a organização
conceitual que o estudante confere a um dado conhecimento.
Levando em conta que aprender significativamente abrange a aquisição de
significados e sua internalização nunca é literal, pois envolve elementos particulares
de cada aprendiz, igualmente, o uso de mapas conceituais também não é
autoexplicativo. Dessa forma, o indivíduo que o elabora, deve ser capaz de explicar
o significado da relação que observa entre os conceitos abordados (MOREIRA,
2010).
Assim sendo, não há dois mapas conceituais iguais, mesmo quando
elaborados por pessoas com conhecimentos semelhantes, tampouco há um mapa
certo em detrimento de um errado. O importante é que evidenciem bom
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entendimento da disciplina em estudo. Evidentemente, compete vigiar para não cair
no relativismo em que tudo é válido, mesmo quando fica comprovada falta de
compreensão ou na aprendizagem mecânica, quando se oferece modelos para criar
um mapa “correto”, até mesmo porque
[...] mapas conceituais são dinâmicos, estão constantemente mudando no
curso da aprendizagem significativa. Se a aprendizagem é significativa, a
estrutura cognitiva está constantemente se reorganizando por diferenciação
progressiva e reconciliação integrativa e, em consequência, mapas traçados
hoje serão diferentes amanhã (MOREIRA, 2010, p. 24).

Dadas suas peculiaridades, os mapas conceituais ainda não fazem parte da
rotina do professor quando se trata de uma abordagem convencional, primeiro por
suscitarem uma ampla variedade de interpretações dos conceitos e ligações
apresentados, sendo, portanto complexos de avaliar, segundo por desestabilizar
alunos habituados a repetir conteúdos memorizados.
A importância do seu uso na avaliação, no início, ao longo e ao final do
processo de ensino e aprendizagem é enfatizado por PEÑA et al (2005, p. 50), que o
considera
[...] um bom instrumento para detectar com grande rapidez a quantidade e a
qualidade da informação que possui um aluno em um dado momento, já
que plasma com grande clareza o número de conceitos que um aluno
domina, os erros e acertos dos significados que outorgou e a forma como os
estruturou.

Moreira (2010, p. 26) destaca que “para aproveitar o potencial facilitador de
aprendizagem significativa dos mapas conceituais em sala de aula, é preciso usá-los
numa perspectiva construtivista-interacionista”, ou seja, elaborados e apresentados
pelos alunos, individualmente ou em pequenos grupos.
Com efeito, a preparação de mapas conceituais em pequenos grupos,
provoca uma clara interação entre alunos e professor, revelando-se em uma
atividade extremamente facilitadora de aprendizagem significativa.

Portanto, o

processo de construir mapas é mais relevante que o resultado final, uma vez que se
trata de uma atividade metacognitiva, pois o aluno reflete sobre os seus processos
cognitivos ao fazer e refazer o mapa conceitual.
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O mapa conceitual é uma representação do conhecimento e pode ser
utilizado nos mais diferentes campos do saber, onde se pode organizar uma
variedade de conceitos e proposições, conforme representado na figura 4:
2

Figura 4. Modelo de mapa conceitual

Fonte: Site da web http://cmapspublic.ihmc.us

Os elementos principais de um mapa conceitual são as palavras e os
conectivos. As palavras expressam os conceitos e, quando ligadas umas às outras
por meio de conectivos (palavras ou pequenas locuções de ligação), formam frases
ou proposições, que traduzem o pensamento do aprendiz (MOREIRA, 2010).
Moreira (2010, p. 30-31) lista algumas orientações para a elaboração de
mapas conceituais, apresentadas resumidamente a seguir: (1) Identifique e liste os
conceitos-chave do conteúdo a mapear; (2) ordene os conceitos, colocando os mais
gerais no topo do mapa e adicione os demais conceitos (menos inclusivos) fazendo
uma diferenciação progressiva; (3) se o mapa se refere, por exemplo, a um
parágrafo de um texto, o número de conceitos fica restrito a este parágrafo, se
incorpora seu conhecimento sobre o assunto, conceitos mais específicos podem ser
incluídos; (4) ligue os conceitos com linhas e nomeie essas linhas com uma ou mais
palavras que apontem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras2

Mapa conceitual. Disponível em
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1168902137919_2145395505_8091
&partName=htmltext acessado em 13/03/13
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chave devem sugerir uma proposição; (5) setas podem indicar um sentido para uma
relação, cuidando para não transformar o mapa num diagrama de fluxo.
Além disso, Moreira (2010) recomenda que se evitem palavras que apenas
indiquem relações triviais entre os conceitos, procurando construir relações
horizontais e cruzadas, gerando novas maneiras de construir o mapa; acrescente
exemplos aos conceitos correspondentes. À medida que transforma a compreensão
sobre o assunto, novos conceitos e relações são refeitas e acrescidas, e o mapa
muda.
É efetivamente construtivo que os alunos possam fazer reflexões críticas a
respeito dos mapas conceituais dos colegas, mediadas pelo professor, no sentido de
fortalecer a confiança dos alunos em suas produções. Moreira (2010, p. 56)
aconselha que é preciso levar os alunos a “confiarem em seus mapas não porque
estejam certos, mas porque são construções suas que podem ser melhorados,
reformulados, enriquecidos à medida que aprendem significativamente”.
Motivar o aprendiz, fortalecendo sua autoconfiança através de discussões e
reflexões críticas, reconhecer suas experiências passadas como decisivas para seu
desenvolvimento

posterior,

são

fatores

essenciais

para

a

promoção

da

aprendizagem significativa.
2.4.4 Condições para a Aprendizagem Significativa
A aprendizagem significativa decorre de um processo de modificação do
conhecimento, que transforma as estruturas cognitivas, em vez de somente
comportamentos externos e observáveis. Para que a aprendizagem aconteça,
Santos (2011) aponta duas condições fundamentais: a disposição do aluno para
aprender e a distribuição do conteúdo, que deve ser potencialmente significativo,
lógico e psicologicamente organizado. O significado lógico refere-se à natureza do
conteúdo e o significado psicológico é próprio das experiências de cada indivíduo.
Moreira (2011b) concorda com Santos (2011) e também menciona condições
semelhantes e imperativas para que se realize a aprendizagem significativa,
acrescentando outra prerrogativa: a de que o aprendiz deve ter disponível em sua
estrutura cognitiva, os subsunçores adequados, mesmo que para tal, seja
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necessária uma manipulação intencional na estrutura cognitiva, a fim de adicionar
ideias âncoras na qual se ligarão os novos conhecimentos.
Santos (2011) e Moreira (2011b)

relacionam a

motivação para a

aprendizagem como um fator de destaque, já que pode interferir no tipo de atuação
que o próprio aluno se propõe a realizar, quando é colocado frente a um problema a
resolver. Esta condição é tão relevante que
[...] independentemente de quão potencialmente seja o material a ser
aprendido, se a intenção do aprendiz for simplesmente a de memorizá-la
arbitrária e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu
produto serão mecânicos (ou automáticos) (AUSUBEL apud MOREIRA,
2011b, p. 164).

A motivação é especialmente importante na maximização da aprendizagem
escolar, que deve ser considerada em suas características individuais de
personalidade, de grupos sociais e do professor. Para Ausubel, Novak e Hanesian
(1980, p. 331),
[...] a motivação, embora não indispensável à aprendizagem limitada a curto
prazo, é absolutamente necessária para o tipo de aprendizagem continuada
envolvida na tarefa de dominar o tema de uma dada disciplina. Seus efeitos
são amplamente mediados através de variáveis intervenientes, tais como
focalização da atenção, persistência e crescente tolerância à frustação.

Moreira (2011b, p. 175) apresenta Joseph Novak como o teórico que
aprimorou a teoria de Ausubel, conferindo à visão cognitivista de Ausubel um sentido
humanista, que compreende a educação como um conjunto de experiências
cognitivas, afetivas e psicológicas. “A premissa básica da teoria de Novak é que os
seres humanos fazem três coisas: pensam, sentem e atuam”.
De acordo com estes preceitos, é imprescindível uma teoria de aprendizagem
que relacione a afetividade entre aluno e professor, a fim de promover aquisição de
conhecimento em situações de interação. Portanto, ao planejar suas aulas, o
professor deve relacionar sua ação pedagógica ao pensamento e ao sentimento,
favorecendo a aprendizagem por meio de experiências afetivas positivas, instigando
a motivação do aluno em aprender através de algo que verdadeiramente faça
sentido para ele (MOREIRA, 2011b).
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Com essa ideia em mente, procuramos agregar alguns princípios da teoria da
aprendizagem significativa crítica de Moreira, pois esta contempla aspectos práticos
e adequados de serem aplicados no cotidiano escolar.

2.4.5 A Aprendizagem Significativa Crítica
Moreira (2011b, p. 226-227) define aprendizagem significativa crítica como
“aquela que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar
fora dela”, especialmente quando reflete criticamente sobre seus rituais, costumes e
ideologias, não se deixando influenciar, muito menos ser dominado por ela.
A Aprendizagem Significativa prima por possibilitar aos alunos que encontrem
sentido no que fazem. Essa condição é elementar para perceber o aluno em suas
dimensões: cognitiva, afetiva e relacional. Deste modo, ao lado dos conhecimentos
prévios, também as crenças, os valores, as atitudes, e os sentimentos do aluno
devem ser levados em consideração, nos momentos de aprendizagem na escola.
Moreira (2011b, p.227), parafraseando Postman e Weingartner (1969, apud
Moreira 2011b, p. 240) diz que:
O foco da aprendizagem e do ensino deveria estar na aprendizagem
significativa subversiva, ou crítica como me parece melhor, aquela que
permitirá ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora
dela, manejar a informação, criticamente, sem sentir-se impotente frente a
ela; usufruir a tecnologia sem idolatrá-la; mudar sem ser dominado pela
mudança; viver em uma economia de mercado sem deixar que este resolva
sua vida; aceitar a globalização sem aceitar suas perversidades; conviver
com a incerteza, a relatividade, a causalidade múltipla, a construção
metafórica do conhecimento...

Moreira propõe alguns princípios que considera viáveis de serem aplicados
em sala de aula, segundo o pensamento da aprendizagem Significativa Crítica, que
dialoga estreitamente com a Pedagogia de Projetos conectados ao ensino de
Biologia:
Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da interação
social e do questionamento); Aprender a partir de distintos materiais
educativos. (Princípio da não centralidade do livro de texto); Aprender que o
ser humano aprende corrigindo seus erros. (Princípio da aprendizagem pelo
erro); Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias
irrelevantes para a sobrevivência. (Princípio da desaprendizagem);
Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições
e metáforas são instrumentos para pensar. (Princípio da incerteza do
conhecimento); Aprender a partir de distintas estratégias de ensino.
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(Princípio da não utilização do quadro-de-giz) (MOREIRA, 2011b, p. 240241).

O princípio da interação social e do questionamento considera possível
ensinar e aprender perguntas ao invés de respostas, por meio da interação social
entre professor e aluno que partilham significados. Postman e Weingartner (1969,
apud MOREIRA 2011b, p. 228) enfatizam que “uma vez que se aprende a formular
perguntas - relevantes, apropriadas e substantivas – aprende-se a aprender e
ninguém mais pode impedir-nos de aprendermos o que quisermos”.
Cabe então ao professor, ensinar os alunos a perguntar. Perguntas bem
elaboradas, feitas pelo aluno revelam a utilização de seu conhecimento prévio,
confirmando a aprendizagem significativa. Outro princípio que complementa o
primeiro é o da incerteza do conhecimento no qual devemos aprender que as
perguntas são instrumentos de percepção e que definições, perguntas e metáforas
são instrumentos para pensar (MOREIRA, 2011b).
O erro é destacado como um importante princípio de aprendizagem
significativa, pois é inerente da natureza humana, através do qual o homem aprende
à medida que os corrige, aceitando que não há inconveniente em errar. Moreira
(2011b, p.234) adverte que “errado é pensar que a certeza existe, que a verdade é
absoluta, que o conhecimento é permanente”.
Os princípios da não centralidade do livro de texto e da não utilização do
quadro-de-giz podem ser percebidos como integrantes. Estes princípios aconselham
a necessidade de uso de distintos materiais educativos e distintas estratégias de
ensino na busca da aprendizagem significativa. Não se trata de abolir o livro didático
da escola, mas evidenciar outras fontes de informação, tais como: artigos científicos,
poesias, crônicas, relatos, obras de arte, entre outros (MOREIRA, 2011b).
Se o livro didático representa a autoridade de onde “emana” o conhecimento,
igualmente, o quadro de giz simboliza o ensino transmissivo. Obviamente sua
eliminação não resolve o problema, pois recursos modernos como o projetor de
multimídia podem suscitar esta prática. A não utilização do quadro de giz leva
facilmente a outras estratégias mais colaborativas, entre elas “seminários,
pesquisas, discussões, painéis, projetos, enfim, a diversas estratégias, as quais
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devem ter subjacentes os demais princípios [...] e a atividade mediadora do
professor” (MOREIRA, 2011b).
Com essa visão mais ampla da teoria da aprendizagem significativa crítica,
encontramos subsídios para sustentar a Pedagogia de Projetos, na perspectiva da
aprendizagem significativa do conteúdo de Biologia.

2.4.6 A Teoria da Aprendizagem Significativa e a Pedagogia de Projetos no
ensino de Ciências.

A teoria proposta por Ausubel, na visão de Martín e Solé (2008, p. 60),
caracteriza-se como “elegante e transgressora”. Elegante por ser simples e precisa
na explicação dos fenômenos alvo de seu estudo. Transgressora por se contrapor a
dois princípios válidos no momento da construção de suas bases epistemológicas: o
behaviorismo, conhecimento dominante e a aprendizagem por descoberta, corrente
em ascensão que se contrapunha àquela corrente predominante.
Ao elaborar sua proposta, Ausubel inquietava-se com o distanciamento entre
teoria e prática, passando a analisar como se constroem as relações entre ensino e
aprendizagem especificamente no ambiente escolar, avaliando as características
dos diversos tipos de aprendizagem e suas potencialidades para construir
conhecimento significativo para os alunos e “propor terias de ensino que se
baseassem nos conhecimentos gerados pelas teorias da aprendizagem” (MARTÍN E
SOLÉ, 2008, p. 60).
Em decorrência de suas descobertas, Ausubel (1980; 2003) postula a teoria
da aprendizagem verbal significativa receptiva, porque considera a linguagem verbal
mais que um recurso comunicativo, um extraordinário facilitador da aprendizagem
significativa, pois o uso da palavra intensifica a representação de conceitos e
proposições na estrutura cognitiva, tornando-os mais claros e transferíveis.
A aprendizagem significativa receptiva significa para ele um excelente
mecanismo humano para adquirir um amplo campo de informações em todas as
áreas do conhecimento. No entanto, ressalta-se que “receptiva não é sinônimo de
passiva, pois o mecanismo da aprendizagem significativa é, fundamentalmente, um
processo dinâmico” (Moreira 2006, p. 167-168).
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Mas, como ensinar e aprender significativamente, aliando a teoria cognitivista
ou construtivista da aprendizagem significativa, em que se privilegia a recepção
como forma de transmissão de conhecimento, à Pedagogia de Projeto, onde se
busca a aprendizagem por descoberta?
Vale lembrar que, embora Ausubel (1980, 2003) eleja a aprendizagem
significativa receptiva, ele aponta algumas ocasiões em que a aprendizagem por
descoberta é mais efetiva, como na aprendizagem do método científico ou por
aprendizes mais velhos, nas etapas iniciais de exposição a uma nova disciplina.
Para ele, estas duas formas de aprendizagem se complementam mutuamente,
podendo ser aplicadas em distintos momentos ou concomitantemente como, por
exemplo, para garantir o desenvolvimento de projeto de aprendizagem na disciplina
de Biologia.
Além disso, as novas descobertas na área da psicologia educacional e com a
continuidade do estudo desta teoria por colaboradores e discípulos de Ausubel,
novas perspectivas e possibilidades foram apresentadas.
Novak (apud MOREIRA 2006, p. 182) diz que a “aprendizagem significativa
subjaz à integração construtiva do pensar, fazer e sentir, e isso leva ao
engrandecimento”. Para ele, o crescimento pessoal é decorrente da conexão
positiva entre ação, pensamento e sentimentos que podem ser garantidos através
da aprendizagem significativa.
De tal modo, Novak considera o aluno como um todo, uma pessoa que pensa,
sente e faz. A aprendizagem significativa requer a vinculação entre estes elementos
de forma positiva, construtiva e engrandecedora. Com este intuito, para facilitar a
aquisição significativa de significados, a organização do ensino deve ir além da
análise conceitual do conteúdo e ao uso de estratégias instrucionais (MOREIRA
2006).
Martín e Solé (2008) acrescentam que o risco do enfoque expositivo não é
que, em si mesmos, estimulem a aprendizagem repetitiva, como sugerem algumas
tendências progressistas, mas, sobretudo, que sua inadequada utilização faça o
aluno acreditar que entendeu os conceitos, quando na verdade está somente
acumulando um conjunto de palavras vazias.
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Para afastar esta ameaça, Martín e Solé (2008) ressaltam a necessidade de
estimular os aprendizes a tomarem uma atitude crítica diante da aprendizagem. Para
tal, recomendam que os mesmos sejam estimulados a “analisar os postulados em
que se baseiam os conhecimentos, a distinguir entre fatos e hipóteses, a buscar os
dados em que se apoiam as inferências”. Para isso, é imprescindível a interação
entre professor e alunos, que numa ação conduzida à troca de significados e
sentimentos, através de indagações e negociações, garantam uma melhor
apreensão dos conceitos.
Com essa abordagem, ainda é exigido dos alunos que compreendam e
retenham os significados, não de forma repetitiva, como uma sequência de fatos e
conceitos, mas de forma reflexiva, incorporando ideias novas aos conhecimentos
anteriores, fazendo análises comparativas entre semelhanças e diferenças,
reconstruindo proposições com suas próprias palavras, questionando suas
descobertas, formulando perguntas-chave e resolvendo conscientemente os
problemas que aparecem no decorrer de sua aprendizagem (Martín e Solé, 2008).
A esse respeito, independente da função do professor em selecionar,
organizar e sequenciar os conteúdos em estudo, não há obstáculo para a atividade
mental dos alunos, muito pelo contrário, o aporte teórico constitui medida facilitadora
e orientadora, colaborando não apenas para a “construção de significados, mas,
também, para a compreensão das ações que permitem aprender de forma
autônoma, para o conhecimento sobre aprender de modo significativo” (MARTÍN E
SOLÉ, 2008, p. 67)
Postman e Weingartner (1969, apud MOREIRA, 2011b) comentam sobre a
nova educação que se espera em uma sociedade em constante mudança, onde não
é mais aceitável reproduzir “verdades absolutas”, conceitos isolados, “coisas fixas”,
reguladas no dualismo cartesiano: “o bem e o mal”, “o certo e o errado”, o “sim e
não”. Contrariamente,
[...] é tempo de relativizar, de incertezas, relações assimétricas,
probabilidades, incoerências e, para lidar com essa nova realidade deveria
ser promovida uma educação que objetivasse um novo tipo de pessoa, com
personalidade inquisitiva, flexível, criativa, inovadora, tolerante e liberal que
pudesse enfrentar a incerteza e a ambiguidade sem se perder, e que
construísse novos e viáveis significados para encarar as ameaçadoras
mudanças ambientais. [...] numa dinâmica de um processo de busca,
questionamento e construção de significados que poderia ser chamado de
aprender a aprender. (Idem, 2011b, p. 224).
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Em Moreira descobrimos também alguns princípios que legitimam a
Pedagogia de Projetos, citados anteriormente. Para relembrar, destacamos o
princípio da não utilização do quadro de giz, da participação ativa do aluno e da
diversidade de estratégias de ensino, nos quais relaciona o uso de atividades
colaborativas, entre as quais inclui o projeto. Para ele, “o uso de distintas estratégias
instrucionais, que impliquem participação ativa do estudante e, de fato, promovam
um ensino centralizado no aluno, é fundamental para facilitar a aprendizagem
significativa crítica” (MOREIRA 2011b, p. 239).
Santos (2011, p. 78) acrescenta que “apresentar projetos, desenvolver novas
ideias, resolver problemas, aplicar o conceito em sua vida prática são exemplos de
atividades que se adaptam à fase do levar para a vida”, colocando a aprendizagem
de forma ativa na realidade.
A Pedagogia de Projetos rende-se bem a estas perspectivas de valorização
na participação ativa do educando e do educador no processo ensinoaprendizagem, tornando-os corresponsáveis por todo o processo: elaboração,
desenvolvimento e socialização de cada projeto realizado.
Dessa forma, os projetos de aprendizagem favorecem uma aprendizagem
significativa por meio da resolução de situações-problema, quando o aprendiz,
refletindo sobre elas, toma atitudes diante dos fatos. Ao educador compete resgatar
as experiências passadas do educando, organizando-as a fim de proporcionar uma
diferenciação progressiva e reconciliação integradora com os novos significados
abordados, auxiliá-lo na identificação de problemas, nas reflexões sobre eles e na
consolidação desses pensamentos em ações.
Espera-se que a realização de um projeto consista num fator motivador de
uma atividade, inclusive de aprendizagem, porque, como a própria expressão indica,
projeto é algo que se tem a intenção de fazer, desígnio, intento, plano de realizar
qualquer coisa3. Para Perrenoud (2000, p. 67-68), ao desenvolver um projeto
[...] o sujeito é mobilizado por um objetivo a realizar e despende esforços,
senão para aprender, pelo menos para ter êxito. Toda a arte é
evidentemente comprometer os alunos em projetos cujo êxito depende de
uma aprendizagem. [...] o projeto exerce uma “pressão à transferência” ao
mesmo tempo afetiva, relacional e cognitiva simplesmente porque jamais se
domina, de inicio, tudo que se deveria saber para o empreendimento.
3

Projeto. Dicionário online de Português, disponível em http://www.dicio.com.br/projeto/ acesso em
16/03/2013.
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Dessa forma, a atividade de desenvolver projetos dialoga também com o
ensino de Biologia, pois conduz a formação do espírito científico, “a promover a
tolerância, a cooperação, interesse pela ciência, curiosidade, espírito de indagação,
o rigor e precisão, a defesa do meio ambiente, etc.” (POZO E GOMEZ CRESPO
2009, p. 32). A esse respeito, em Bachelard (1996, p.12), nos deparamos com o
seguinte pensamento: “para a formação do espírito científico, todo conhecimento é
resposta a uma pergunta”. “Se não há pergunta, não pode haver conhecimento
científico”.
Nesta circunstância, Ciências e Tecnologia se conectam para suscitar novos
saberes que permitam compreender os problemas mundiais e locais, desenvolvendo
projetos, através dos quais lançam um olhar científico sobre a realidade, em busca
de alternativas para a transformação do cotidiano e a construção da cidadania, que
favoreçam uma melhor qualidade de vida. Neste sentido, Boutinet (2002, p. 269) diz
que “as aprendizagens assim realizadas se tornam significativas e estruturam os
comportamentos, orientando-os de tal modo que permitem ao individuo alcançar o
objetivo que polariza sua motivação”.
Segundo as abordagens anteriores, e tendo em vista as particularidades do
projeto que, por princípio é um método focado na construção de conhecimento pelos
alunos,

iremos

utilizar

a

aprendizagem

significativa

por

descoberta

no

desenvolvimento do projeto na escola, sem descartar, contudo, a aprendizagem
significativa por recepção, quando não houver subsunçores para a conexão de
novos conhecimentos e em momentos onde haja a exigência de que o novo
“conteúdo seja apresentado aos aprendizes sob a forma de uma proposição
substantiva, que apenas necessitam de compreender e lembrar” (AUSUBEL 2003, p.
96).
Lembrando que, a aprendizagem significativa por recepção, na teoria
ausubeliana, longe de ser um processo passivo é, sobretudo, um processo ativo e,
quando facilitada por uma organização criteriosa dos conteúdos e das experiências
de ensino, exige ação e reflexão, a fim de incorporar esses novos conceitos às
ideias subsunçores do aprendiz, ou seja, aos conhecimentos e competências que
ele já possui. (AUSUBEL, 2003)
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
Neste capítulo, detalhamos os procedimentos metodológicos utilizados nesta
pesquisa, a fim de promover a aprendizagem significativa, mediante o emprego da
Pedagogia de Projetos com os alunos do Ensino médio, na disciplina de Biologia,
numa escola pública estadual de Boa Vista - Roraima.
Esta pesquisa optou por uma abordagem qualitativa, pois esta admite maior
riqueza e flexibilidade na análise e interpretação dos dados e compreensão do
fenômeno estudado, oferecendo um ponto de vista “recente, natural e holístico”.
(SAMPIERI et al 2012, p. 15).
A escolha da abordagem qualitativa na pesquisa em ensino de ciências deuse por seguir os mesmos procedimentos teóricos, metodológicos e epistemológicos
da pesquisa em educação, pois como tal, seu foco de interesse está na observação
e interpretação da ação dos sujeitos sobre a realidade na qual opera. (MOREIRA,
2011a).
Neste sentido, Moreira (2011a, p. 76) acrescenta que o tratamento da
pesquisa qualitativa considera “os aspectos subjetivos do comportamento humano, o
mundo do sujeito, suas experiências cotidianas, suas interações sociais e os
significados a essas experiências e interações”. Assim, focado no estudo de seu
interesse, o pesquisador “faz anotações, ouve, observa, registra, documenta, busca
significados, interpreta. Procura credibilidade”. (MOREIRA 2011a, p. 78).
Diante do exposto e a partir das características deste tipo de investigação, os
dados resultantes da pesquisa se constituíram fundamentalmente descritivos, por
contemplar todo o processo, evidenciando não apenas o produto final, mas, os
significados que os sujeitos alvos da pesquisa foram construindo ao longo da ação.
Os estudos descritivos, como o próprio nome diz, procuram descrever os
fenômenos e como eles acontecem, à medida que avaliam, medem, ou coletam
dados sob diferentes óticas, dimensões ou componentes do fato a ser pesquisado,
centrando-se em “coletar dados que mostrem um evento, uma comunidade, um
fenômeno, feito, contexto ou situação que ocorre” (SAMPIERI 2012, p.102).
Nesse sentido, com o intuito de interpretar a realidade vivida pelo aluno na
escola pública e melhorar a prática educativa, optamos pelo método da observação
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participante, na qual ocorre uma cooperação real do pesquisador com o grupo de
pesquisa, que “fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e
participa das atividades normais deste” (MARCONI E LAKATOS 2009, p. 79).
Neste método, o observador passa a vivenciar e trabalhar de acordo com as
referências do grupo, adquirindo sua confiança e compreensão para a importância
de sua pesquisa. No entanto, dada a proximidade entre os sujeitos envolvidos,
ocorre uma grande dificuldade em manter a objetividade pelas influências mútuas
que decorrem deste processo (MARCONI E LAKATOS, 2009).
Como produto da pesquisa foi criado pela professora pesquisadora,
especialmente como produto do mestrado profissional, um Blog denominado de Teia
de Informações Digitais Interativas – TIDI, para estimular a participação dos
estudantes com “comentários” sobre as aprendizagens alcançadas, opiniões,
publicação e análises de mapas conceituais elaborados durante a pesquisa, fotos,
filmes, enfim, registrar todos os momentos. O Blog pode ser acessado no link:
http://teiadeconhecimento.blogspot.com.br/ conforme representado na figura 5.
Figura 5. Ilustração do Blog TIDI

Fonte: Print screen do Blog TIDI na web.

O Blog TIDI é constituído de 10 páginas, assim concebidas: A Escola, que
exibe um resumo da criação da escola até os dias atuais; A turma 120, na qual os
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estudantes falam um pouco de si, se apresentaram, contando o que mais gostam de
fazer em casa e na escola, os sonhos que pretendem realizar, etc.
Merece destaque as páginas, O Projeto, onde foram postadas as certezas, os
questionamentos e as respostas dos estudantes levantadas na elaboração do
projeto, os conteúdos abordados, a metodologia, o cronograma e a avaliação e, A
Pesquisa, que apresenta links para páginas conceituadas da internet, onde são
abordados o assunto células-tronco sob diferentes óticas, bem como as discussões
sobre a polêmica das células-tronco embrionárias, mediadas pelas entrevistas da
Dra. Mayana Zatz e do Padre Vando Valentino, que os alunos leram para se
informar e se posicionar a respeito do uso ético destas células.
Na página Mapas Conceituais foram postados os mapas conceituais criados
na fase I (em papel) e III (no software Cmap Tools) e os comentários dos estudantes
embasados no que leram e pesquisaram, identificando erros nos mapas dos colegas
e explicando sobre o mapa do próprio grupo. Na página Atividades foi colocada uma
cruzadinha desenvolvida no aplicativo Excel chamado “Para Lembrar” e um “jogo
das organelas” criado no PowerPoint, a fim de guardar na memória os conteúdos
estudados, promovendo a consolidação do conhecimento.
A página Avaliação contém as avaliações diagnóstica e final, que podem ser
baixadas. Em Leituras encontramos um resumo sobre células adaptado de sites da
web, na página Recursos disponibilizamos os materiais utilizados em sala de aula na
execução do projeto, tais como vídeos, apresentações de slides e textos, e em Fotos
registramos, mediante imagens, as fases do projeto.
Para efeito de organização didática e um maior controle sobre os dados,
dividimos a pesquisa em três fases: a primeira diagnóstica, a segunda, organizada
em uma sequência didática que chamamos de assimilação de novos conceitos e a
terceira, final – buscava indícios da aprendizagem significativa. Desse modo, para
coleta de dados utilizamos instrumentos apropriados para cada fase.
Na fase diagnóstica empregamos a técnica formal de avaliação escrita e a
não convencional de elaboração de mapas conceituais, que foram ‘desenhados’ no
papel.

Estas avaliações foram empregadas no

sentido de identificar os

conhecimentos prévios dos estudantes, ou seja, seus subsunçores sobre Biologia
celular.
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Na fase dois, ou de assimilação, partimos dos subsunçores identificados, para
estabelecer uma aprendizagem significativa, na qual os estudantes foram avaliados
continuamente mediante o método de análise de conteúdo, presentes em suas
‘falas’

e

nos

textos

produzidos

durante

o

desenvolvimento

do

projeto,

particularmente na participação no debate e na observação direta do desempenho
dos estudantes nas atividades propostas.
Segundo Bardin (2010, p. 33), a análise de conteúdo “é um conjunto de
técnicas de análise das comunicações”, que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, a partir da escolha de critérios
de classificação, daquilo que se procura ou que se espera encontrar.
Dessa forma, estabelecemos três critérios para a análise dos debates sobre o
uso de células-tronco embrionárias em pesquisas: A - Não se posicionou; B Posicionou-se a favor e C - Posicionou-se contra. Entretanto, na leitura dos
comentários do blog e dos vídeos, novos critérios foram acrescentados ou
modificados: A – Ausentes; B – Não se posicionou; C - Posicionou-se a favor sem
argumentos; D - Posicionou-se a favor com argumentos; E – Posicionou- se contra
sem argumentos; F - Posicionou-se contra com argumentos.
As demais atividades, relacionadas à segunda fase, constituíram-se de
apresentação de vídeos educativos, produção de texto sobre células, manuseio de
objetos de aprendizagem e de aplicativos para a elaboração de um produto final em
mídia, que se constituiu em uma apresentação de slides, além da participação no
Blog “Teia de Informações Digitais Interativas - TIDI”, cujos comentários auxiliaram
na interpretação de alguns eventos neste trabalho.
Na fase III, final - indícios da aprendizagem significativa, empregamos
novamente a técnica formal de avaliação escrita e de criação de mapas conceituais,
para identificar nos estudantes, vestígios de aprendizagem significativa sobre a
Biologia celular.
Os mapas conceituais finais foram criados no “Cmap Tools”4, um software que
auxilia na elaboração de mapas conceituais, facilitando a representação do

4

Software Cmap Tools disponível em http://cmap.ihmc.us/. Versão em português. Disponível em
http://www.baixaki.com.br/download/cmaptools.htm, acesso em 20/03/13.
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conhecimento, e serviram de parâmetro de comparação entre os conceitos e
ligações dos primeiros mapas conceituais elaborados.
Com este delineamento finalizado, selecionamos os sujeitos da pesquisa, que
foram constituídos dos 19 estudantes da turma 120 da 1ª série de ensino médio da
Escola Estadual “Ana Libória”, no turno vespertino, cuja direção aceitou nosso
trabalho de intervenção na escola5 e a professora e alunos aceitaram participar
voluntariamente da investigação e a assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (APÊNDICE A) e a Autorização para Uso de Imagem (APÊNDICE B).
A escola foi selecionada por atuar com o ensino médio e ter disponibilidade
de laboratório de informática conectado à Internet. A turma escolhida para a
pesquisa era a única de 1ª série, cuja professora envolvida na pesquisa lecionava,
para complementar sua carga horária, que é composta por turmas de 2ª série. A
professora é Licenciada em Ciências Biológicas e atua há mais de 20 anos no
ensino de Biologia do ensino médio.
No início do 3º bimestre esta turma contava com 19 estudantes, identificados
de A1 a A19, de um total de 29 matriculados no início do ano letivo, sendo que os
demais desistiram ou pediram transferência. No decorrer do processo, 03 novos
alunos foram matriculados em diferentes momentos, participaram das atividades
relativas ao projeto, no entanto, não constam na análise dos dados desta pesquisa.
A escola participante é uma das mais tradicionais de Boa Vista, foi criada pelo
decreto Nº. 97, de 25 de março de 1975, com ensino de 1ª a 4ª séries e, por um
longo período de tempo atuou com todo ensino fundamental, médio e Educação de
Jovens e Adultos, nos três turnos. Porém, atualmente atende somente alunos de
ensino médio, nos turnos matutino e vespertino.
Embora a imagem do Blog6, mostre uma escola moderna, ampla e bonita,
essa representação não era mais real. Na época da pesquisa, a escola se
encontrava bastante deteriorada, com portas e janelas quebradas e paredes
riscadas (pichadas). Além disso, na sala da turma 120, a central de ar condicionado

5

Duas outras escolas foram consultadas, porém justificaram não ser possível em razão do curso do
PRONATEC nos laboratórios de Informática. Na primeira escola a pesquisa já havia iniciado quando
fomos comunicados.
6
http://teiadeconhecimento.blogspot.com.br/p/a-escola.html
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estava com defeito, o que tornava a temperatura da sala de aula bastante
desagradável, sobretudo considerando as altas temperaturas de Roraima.
Para agravar a situação na sala de aula, o calor era intensificado pela falta de
ventiladores, havendo somente três de parede, dois na frente (apenas um
funcionava) e outro nos fundos, que ficava parado sem rotação. Com mais esse
problema, os alunos se amontoavam (achei essa palavra mais adequada, frente ao
descaso) em filas para aproveitar o pouco arejamento.
Dessa forma, as aulas no laboratório de informática eram sempre bem-vindas
e concorridas, pelo ambiente refrigerado e pelas possibilidades diferenciadas
oferecidas pelas tecnologias. Neste ambiente foram desenvolvidas as atividades de
pesquisa na internet, aulas expositivas com apresentação de slides/objeto de
aprendizagem, produção de apresentação de slides sobre células-tronco, pelos
estudantes, elaboração do segundo mapa conceitual, debate e socialização do
projeto. As duas últimas atividades foram realizadas neste ambiente pelo conforto da
climatização, pois não dependiam das tecnologias para sua aplicação.
Ainda que fosse um ambiente mais acolhedor, o laboratório de informática
também se inseria no conjunto de problemas existentes na escola. Dos 16
computadores instalados apenas 10 funcionavam, sendo que 02 não se conectavam
à internet. Além disso, a internet de dois megabits era compartilhada com um
segundo laboratório, contendo 20 máquinas, utilizado pelos estudantes do curso
técnico de informática, tornando-a invariavelmente lenta. Excepcionalmente, para
agravar a situação, um mês e meio antes do encerramento da pesquisa os
equipamentos da internet (modem, switch) foram furtados da escola e não mais
restituídos.
Neste cenário, a turma 120, considerada “difícil” por gestores e professores,
cujos estudantes tinham idade compreendida entre 14 e 18 anos, embora tenha
aceitado participar da pesquisa, se mostrava indiferente e aparentemente
desmotivada nos primeiros contatos, ainda que realizasse as atividades diagnósticas
solicitadas.
Mesmo com essa realidade, a pesquisa foi adiante visando analisar se a
Pedagogia de Projetos, quando desenvolvida usando as Tecnologias da Informação
e Comunicação como recurso, pode contribuir na aprendizagem significativa do
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conteúdo de Biologia da 1ª série do ensino médio, entrando como um fator
motivacional e norteador das atividades.
Para tal, sistematizamos a pesquisa em três fases, uma diagnóstica e uma
final, ambas avaliativas e uma de assimilação de novos conceitos, mediante
realização de uma “sequência didática”, como estratégia de aprendizagem de
conceitos científicos de Biologia Celular, que foi desenvolvida a partir do
planejamento coletivo de um projeto de aprendizagem com os sujeitos da pesquisa:
professora pesquisadora, professora da turma e estudantes.
As sequências didáticas “são um conjunto de atividades ordenadas,
estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que
têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”
(ZABALA 1998, p.18). Esta sequência apresentou ações avaliativas e interventivas,
mediadas pelo projeto.
As ações contempladas nesta sequência didática seguem o que Santos
(2011) denomina de reconstrução do conhecimento ou da facilitação da
aprendizagem significativa e podem ser aplicadas a qualquer nível de ensino, a
saber: dar sentido; especificar; compreender; definir; argumentar; discutir e levar
para a vida. Para o autor, “são, na verdade, sete atitudes que, na ordem em que
serão apresentadas, podem compor a ação

docente que visa promover

aprendizagens significativas” (p. 73).
A atitude de “dar sentido” ao conteúdo parte do pressuposto que toda
aprendizagem se realiza segundo um significado contextual e emocional; ao
“especificar”, o estudante deve perceber as características particulares do conteúdo
estudado; “compreender” relaciona-se à aprendizagem do conceito e sua utilização
em contextos diversos; “definir significa esclarecer um conceito” e “argumentar é
relacionar logicamente vários conceitos” e para isso ele esclarece que o estudante
“deve definir com suas palavras”. Por fim, as atitudes de “discutir e levar para a vida”
deve ser promovido mediante “uma cadeia de raciocínio pela argumentação”, a fim
de transformar a realidade (SANTOS 2011, p. 73-74).
As três fases da pesquisa podem ser assim resumidas:
Fase I: Diagnóstica: conhecimentos prévios, primeiras ideias e subsunçores
dos estudantes;
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Fase II: Sequência Didática: assimilação de novos conceitos mediante
aprendizagem

significativa

subordinada

e

superordenada

promovendo

a

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, a fim de acrescentar novas
informações aos conhecimentos prévios dos estudantes;
Fase III: Indícios da Aprendizagem Significativa: por meio das avaliações
finais.
Todo esse processo teve a duração de quatro meses, de Julho a Outubro de
2013, sendo as ações distribuídas conforme representado na tabela 2:
Tabela 2: Planejamento da Sequência Didática
Fase I - Diagnóstica
(Conhecimentos prévios)

Fase II – Sequência Didática:
Assimilação de novos conceitos

Fase III - Final – Indícios da
Aprendizagem Significativa
Fonte: Elaborada pela autora

AD1 - avaliação diagnóstica escrita
AD2 - Elaboração do primeiro mapa conceitual
- Elaboração do Projeto de Aprendizagem
SD1 – Dar sentido:
– Vídeo educativo
SD2 – Especificar: Levantamento da problemática
SD3 – Compreender:
– Pesquisa na internet e bibliográfica
– Mapas conceituais dos subsunçores
– Vídeo educativo e textos (organizadores prévios)
– Apresentação de slides (A.S. Receptiva)
– Objetos de aprendizagem
– Criação de slides sobre células-tronco
SD4 – Definir/Argumentar:
– Produção de texto sobre a célula
SD5 – Discutir/Levar para a vida
– Debate
– Socialização do projeto
AF3 - Elaboração do segundo mapa conceitual
AF4 - Avaliação escrita final

Na tabela 2, os símbolos de AD1 e AD2 correspondem às avaliações
diagnósticas que foram aplicadas na turma para análise dos conhecimentos prévios
dos estudantes; Os símbolos de SD1 a SD5 apontam as intervenções da sequência
didática realizadas em todo o processo. AF3 e AF4 assinalam as avaliações finais
que analisam aprendizagem significativa dos estudantes, nos conteúdos de Biologia.

3.1 PRIMEIRA FASE (F1): DIAGNÓSTICA (CONHECIMENTOS PRÉVIOS)
A fase I iniciou com as duas avaliações diagnósticas independentes e
complementares entre si: uma prova escrita individual e a elaboração de mapas
conceituais em pequenos grupos, visando a identificação dos conhecimentos prévios

74

dos estudantes. A avaliação escrita apresentou 07 questões abertas referentes a
conhecimentos elementares da Biologia celular, conforme APÊNDICE C. A esse
respeito Ausubel (2003, 151) esclarece:
Pode verificar-se a disponibilidade de ideias relevantes na estrutura
cognitiva através de testes de múltipla escolha ou pré-testes de ensaio, de
entrevistas clínicas do tipo Piaget, através do questionamento socrático e de
‘mapas de conceitos’.

As questões sobre Biologia celular, abordadas na avaliação diagnóstica,
foram selecionadas e ordenadas aleatoriamente, com a intenção de analisar as
respostas dadas pelos estudantes em relação aos conceitos, proposições ou
representação sobre células, de acordo com seus conhecimentos prévios ou ideias
iniciais.
As respostas adequadas ou parcialmente adequadas dadas nas questões
apresentadas

foram

adotadas

nesta

pesquisa

como

os

subsunçores

ou

conhecimentos prévios dos estudantes e serviram de ponte para a instrução e
assimilação de novas informações. As questões com respostas inadequadas ou em
branco foram descartadas, por não se constituírem base para ancorar novos
conhecimentos.
A segunda atividade avaliativa realizada na fase I consistiu na elaboração de
mapas conceituais pelos estudantes, em pequenos grupos, antes da introdução de
qualquer conteúdo referente à Biologia celular, com a intenção de verificar seus
conhecimentos prévios ou subsunçores, pois, segundo Ausubel, Novak e Hanesian
(1980), o fator que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o estudante já
conhece e que servirá de âncora para o novo conhecimento.
Para iniciar a produção dos mapas conceituais foi apresentado aos
estudantes, com o uso de slides e Datashow, as características e importância dos
mapas conceituais, bem como seu emprego na organização de significados, em
procedimentos didáticos e como instrumento avaliativo da aprendizagem, reforçando
a importância de destacar os conceitos e as ligações entre eles, mediante o uso de
conectores, para que se estabeleçam a construção de proposições. Segundo Peña
et. al (2005, p. 129),
[...] é fácil avaliar um aluno com mapas conceituais, pois ficará claro se ele
conseguiu entender e memorizar compreensivamente as relações
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conceituais e se captou, de fato, os significados básicos que se tentou
ensinar-lhe. É um modo de conseguir que os alunos verdadeiramente
pensem e sejam ajudados a ver e estabelecer relações nas quais nunca
haviam reparado.

Os primeiros mapas conceituais foram elaborados com lápis e papel, a fim de
que os estudantes ganhassem habilidades em produzi-los. Os últimos mapas
(correspondente à Fase III) foram criados no software “Cmap Tools” que, pela
praticidade, permitiu maior flexibilidade na organização e representação dos
conceitos, ao admitir a reconstrução das ideias movendo os conceitos e os
conectivos fazendo novas ligações.
Para a análise dos mapas conceituais produzidos pelos estudantes durante a
pesquisa, foram empregados alguns critérios embasados em Moraes (2005): na fase
I, consideramos (A) a avaliação feita pelos próprios estudantes e (B) a comparação
entre os mapas construídos pelos estudantes e outros elaborados por especialistas
na área, tais como os mapas criados por Amabis e Martho (2001). Na fase III, além
dos critérios anteriores, realizamos uma análise progressiva (C), avaliando o avanço
no nível de complexidade dos mapas conceituais construídos, em relação aos
primeiros.
Cabe lembrar que, ao se analisar um mapa conceitual, precisamos ter clareza
que estamos avaliando umas das prováveis representações do conhecimento, tendo
em vista que, segundo Moreira (2011), não há mapas conceituais errados e essa
representação é pessoal. Quando o mapa conceitual é elaborado por grupos de
alunos, como ocorreu nesta pesquisa, a ideia que prevalece no final é consenso
entre todos envolvidos, sobre o assunto em estudo.

3.2 SEGUNDA FASE (F2): SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ASSIMILAÇÃO DE NOVOS
CONCEITOS
Iniciamos a segunda fase refletindo de que modo estudar sobre as células na
1ª série do ensino médio, conforme proposto nos livros didáticos deste nível de
ensino, mas procurando alternativas para não incidir no ensino tradicional e livresco.
Decidimos eleger a pedagogia de projetos, pela gama de possibilidades que a
mesma propicia em contemplar os conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais, mediante as descobertas dos estudantes e a mediação do professor.
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A elaboração do projeto de aprendizagem “Células-tronco” (APÊNDICE D)
norteou as demais ações da sequência didática. O tema foi proposto pela professora
pesquisadora em parceria com a professora da turma. Os tópicos empregados no
projeto foram adaptados do modelo utilizado nas escolas Municipais de Boa Vista
(ANEXO A).
O trabalho com projeto é uma proposta de ensino e aprendizagem que,
inevitavelmente, envolve diversas ações que precisam ser organizadas numa
sequência didática intencional, com princípio, meio e fim e se manifesta em
possibilidades de uma educação emancipatória e autônoma.
Neste sentido, a pedagogia de projetos, além de dar abertura para os
estudantes proporem as ações a serem desenvolvidas e os objetivos que querem
alcançar, fundamenta-se na problematização de situações do cotidiano, onde o
estudante se envolve no contexto, para investigar, formular hipóteses, gerar dados,
selecionar informações e transformar em conhecimento, apontar soluções para o
problema, enfim, aprendem a agir como cidadãos independentes e sujeitos da
própria aprendizagem.
É, portanto, uma estratégia de ensino potencialmente motivadora, visto que
favorece a mudança de atitude dos estudantes frente ao conhecimento, uma vez
que modifica a relação com o conteúdo, pois em vez de partir dele, de modo
tradicional, unidirecional e transmissivo, trabalha-se com situações problemáticas,
desafiadoras, que para serem resolvidas necessitam da inclusão de novos conceitos
pelos estudantes.
A escolha do tema “células-tronco” deu-se por abordar um assunto que está
em evidência na mídia, alvo de inúmeras pesquisas para a cura de doenças que
fazem parte do cotidiano dos estudantes ou de suas famílias, por ser uma questão
controversa que gera debates e posicionamentos e, de maneira especial, por suas
especificidades, favorece a assimilação de novos conceitos referente à Biologia
celular, mediante a aprendizagem significativa subordinada e superordenada,
promovendo ora a diferenciação progressiva, ora a reconciliação integrativa.
Com o lançamento do tema do projeto, seguimos com a proposta de
reconstrução do conhecimento ou da facilitação da aprendizagem significativa
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apresentada e organizada por Santos (2011) em: dar sentido; especificar;
compreender; definir; argumentar; discutir e levar para a vida.
3.2.1 Dar sentido
Embora os temas do projeto possam partir de outras pessoas que não os
estudantes, estes, precisam se apropriar deles. Portanto, para dar sentido ao projeto
e facilitar essa apropriação, adotamos como estratégia inicial a exibição de um vídeo
sobre o tratamento com células tronco. Os estudantes assistiram, comentaram e,
finalmente, levantaram as primeiras questões da pesquisa.

3.2.2 Especificar

Quando se adquire o sentido amplo do assunto ou sua apropriação,
precisamos ir além e conhecer as características particulares, através de
questionamentos das professoras, realizados mediante uma conversa informal com
os estudantes, no sentido de especificar o que os estudantes sabiam ou gostariam
de saber sobre células-tronco, originando as certezas e dúvidas dos estudantes, que
requerem investigação para que sejam confirmadas.
Neste projeto, estas indagações foram respondidas mediante pesquisa
bibliográfica e na web, seguindo a sugestão de sites presente no Blog TIDI7, alguns
textos impressos levados para a sala de aula pelas professoras e outros sugeridos
pelos próprios estudantes.
As respostas foram publicadas no Blog e organizados numa apresentação de
slides que foi utilizada na socialização do projeto, ocorrida no encerramento da
pesquisa, no intuito de responder a seguinte problemática: de que forma as
aplicações de células-tronco podem contribuir para recuperação da saúde das
pessoas e para a melhoria da qualidade de vida?
3.2.3 Compreender
Santos (2011) observa que “compreender é construir um conceito sobre algo,
a partir da reunião das características e fatos percebidos” e, para tal, o professor
7

http://teiadeconhecimento.blogspot.com.br/p/o-projeto.html
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deve facilitar a compreensão, mediante a exploração de diversas atividades que
levem os estudantes a expressarem uma síntese conceitual do objeto de estudo.
A fim de aumentar as possibilidades de compreensão e aprendizagem,
Ausubel (2003, p. 65) acrescenta que “é provável que os fatores que influenciam a
clareza e a estabilidade das ideias de subsunção, incluam a repetição, o uso de
exemplares e a exposição multicontextual”.
Tendo em vista as ideias dos teóricos, para favorecer a compreensão e, por
conseguinte, a aprendizagem significativa, desenvolvemos diversas atividades:
Partindo dos conhecimentos prévios dos estudantes, elaboramos mapas
conceituais e expusemos aos estudantes, que explicaram oralmente o que consistia
cada um dos conceitos apresentados, embora ainda demonstrassem insegurança na
diferenciação entre células eucarióticas e procarióticas.
Apresentamos o vídeo educativo “Como são as Células - O Corpo Humano 8”,
com duração de 12 minutos, o que não o tornou cansativo e ainda oportunizou
espaço para comentários e discussões posteriores à exibição, em uma ação
dialógica para reafirmar os conceitos abordados, além de servir como organizador
prévio, quando discutido em conjunto com o texto impresso, “As Células e os Seres
Vivos”, (Blog TIDI) que resume os principais conceitos celulares, as diferenças entre
células animais e vegetais, organelas citoplasmáticas, entre outros.
Realizamos pesquisa na internet e leitura de textos impressos, para reavivar
alguns conceitos anteriores na estrutura cognitiva dos estudantes e responder as
questões levantadas pelos alunos em suas certezas e dúvidas, numa visão da
Aprendizagem Significativa por descoberta de Ausubel (1980, 2003), na qual os
estudantes buscam respostas para os problemas ou questões levantados.
Ausubel et al. (1980, p. 450-451) legitimam estas proposições ao afirmar que:
O desenvolvimento da capacidade de resolver problemas é naturalmente
um objetivo educacional legítimo e significativo em si. Portanto, é altamente
defensável utilizar uma proporção do tempo na sala de aula para
desenvolver uma compreensão e facilidade de métodos científicos de
investigação e outros procedimentos empíricos, indutivos e dedutivos de
solução de problemas.

8

Como são as Células - O Corpo Humano. Produzido pelo vestibulandodigital.com. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=wS7Ssf35waU. Acesso em 19/03/2013.

79

Em alguns casos, no entanto, como para compreender a divisão celular,
precisamos lançar mão da aprendizagem mecânica, expositiva, com a finalidade de
formar subsunçores que permitissem a compreensão posterior. A exposição verbal
mediante a aprendizagem significativa receptiva é um meio eficiente de aquisição de
significados defendida por Ausubel (1980, 2003).
Dessa forma, iniciamos essa temática com a leitura do texto “dividindo para
crescer”9 (Anexo B), empregado como organizador prévio antes do próprio material
de aprendizagem. Na sequência fizemos uma apresentação de slides a respeito de
divisão celular, propiciando a introdução de novos conceitos. Sobre organizador
prévio Ausubel (2003, p. 11) registra:
A situação mais imediata que faz com que um organizador avançado seja
desejável e potencialmente eficaz no estabelecimento desta ligação é que,
na maioria dos contextos de aprendizagem significativa, as ideias relevantes
existentes na estrutura cognitiva são demasiado gerais e não possuem uma
particularidade de relevância e de conteúdo suficientes para servirem como
ideias ancoradas, eficientes, relativamente às novas ideias introduzidas pelo
material de instrução em questão.

Para maior retenção destes significados foram utilizados dois objetos de
aprendizagem10

elaborados

pela

professora

pesquisadora

nos

aplicativos

PowerPoint e Excel, especialmente para refinar os conteúdos estudados, pois as
sucessivas exposições a materiais potencialmente significativos, o uso de exemplos
e a contextualização, potencializam a eficiência no processo de assimilação
(AUSUBEL, 2003).
3.2.4 Definir; Argumentar
Com o propósito de definir e argumentar, na aula seguinte ao término das
atividades de compreensão, solicitamos dos estudantes a escrita de um texto, no
qual precisavam discorrer sobre tudo que aprenderam (estudaram) sobre células,
sem consultar qualquer tipo de material (APÊNDICE E).
3.2.5 Discutir e Levar para a Vida
Para Santos (2011), a intervenção e a transformação na realidade é o
principal foco da aprendizagem significativa. Com esse propósito foi realizado um
9

Sabbatini, R. Dividindo para crescer. Disponível em
http://www.sabbatini.com/renato/correio/medicina/cp011021.html. Acesso em 18 de Set. 13.
10
http://teiadeconhecimento.blogspot.com.br/p/recursos.html
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debate, no qual os estudantes julgaram as questões éticas e religiosas envolvidas
no tema abordado.
O debate no contexto em que foi empregado contemplou uma das finalidades
da educação básica, que é a formação de cidadãos. O debate também acompanhou
as diretrizes dos PCNs, mediante a formação por competências, que possibilita ao
sujeito opinar em diferentes esferas do conhecimento, mediante um debate ético e
político (BRASIL, 2006).
Para embasar e instigar os debates sugerimos como trabalho prévio, a leitura
das entrevistas “É preciso salvar vidas” com a Dra. Mayana Zatz11, abordando a
importância da liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias e, com o
Pe. Vando Valentini12, que apresenta “algumas reflexões sobre células-tronco”
justificando o posicionamento da Igreja católica, contrária à utilização de células
embrionárias, porque considera o embrião como um ser humano em sentido pleno.
Foi realizada a gravação em vídeo dos estudantes durante a exposição de
suas ideias no debate, cujas falas foram transcritas e analisadas juntamente com os
comentários no Blog TIDI, levando em consideração as categorias pré-estabelecidas
anteriormente.
A fase II culminou com a apresentação do projeto para duas turmas de 2ª
série, mediante exibição dos slides elaborados pelos estudantes no aplicativo
PowerPoint. A culminância não teve maior projeção, sendo divulgado para mais
turmas, porque estas se encontravam em período de avaliação final, devido ao
encerramento antecipado do ano letivo para Novembro, em virtude da reforma
prevista na escola.

3.3 TERCEIRA FASE (F3): FINAL: INDÍCIOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Esta

fase

foi

necessariamente

avaliativa,

por

buscar

vestígios

da

Aprendizagem Significativa. Com esta intenção foi elaborado o segundo mapa
conceitual, desta vez utilizando o software Cmap Tools e a segunda avaliação
escrita, repetindo questões da primeira avaliação e acrescentando perguntas
11

Pró-reitora de pesquisa e coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano da
Universidade de São Paulo. Entrevista publicada em http://veja.abril.com.br/050308/entrevista.shtml.
consultado em 30/09/13.
12
Coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC/SP
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envolvendo situações problemas, onde se espera a transferência do conhecimento a
outros contextos. Os critérios avaliativos foram os mesmos da avaliação diagnóstica.
No decorrer do processo foram realizados encontros com a turma, para
discussão e reflexão sobre o trabalho desenvolvido, os pontos em que avançaram,
as dificuldades encontradas, revisão do projeto, novas ações etc., além de encontros
virtuais no Blog TIDI, para deixar “comentários” sobre as aprendizagens alcançadas,
opiniões, sugestões e análises das publicações dos mapas conceituais elaborados
pelos estudantes, olhar as fotos, filmes, enfim, todos os momentos.
Essas reflexões são vistas por Ghedin e Franco (2011, p. 230) como uma
necessidade do grupo em estar aberto para “reconstruções em processo, para
retomadas de princípios, para reposicionamentos de prioridades, sempre no coletivo,
por meio de acordos consensuais, amplamente negociados”.
Com esta dinâmica, a utilização de projetos de aprendizagem, mediados
pelas tecnologias de informação e comunicação, pretendeu contribuir para a
assimilação significativa de alguns conceitos do conteúdo de Biologia Celular pelo
processo de subsunção subordinada, superordenada e combinatória, em que
conceitos estabilizados na estrutura cognitiva do estudante, pudessem promover a
ligação de novos significados, de níveis mais gerais aos mais específicos e em
alguns momentos fazendo o processo inverso. (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011).
Assim, o resultado que almejamos com a metodologia e os recursos
empregados era que os novos conhecimentos se mantivessem ligados aos
conceitos preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz, até que se tornassem
indissociáveis e, finalmente, apenas uma lembrança, mas que pudessem ser
restabelecido mais facilmente, quando submetidos a uma nova aprendizagem.
Cumprindo a trajetória metodológica, seguimos para os resultados e
discussões, acreditando ter respondido as questões norteadoras que ajudaram a
resolver nossa problemática, discutindo e atribuindo significado aos dados, fazendo
um diálogo entre a realidade apresentada, os fundamentos teóricos e nossa própria
interpretação sobre os mesmos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao dar início as nossas análises é importante ressaltar que o trabalho com
projetos, na maioria das vezes, não envolve avaliações escritas, baseando-se
essencialmente no empenho dos estudantes e na produção realizada em todo
percurso. Contudo, para efeito de avaliação, além dos critérios acima mencionados,
os resultados apresentados a seguir fundamentam-se também no desempenho dos
estudantes nas avaliações diagnóstica e final, na análise de Mapas Conceituais por
eles produzidos durante a pesquisa, no posicionamento adotado no momento dos
debates e na participação no Blog TIDI.
Os dados resultantes da pesquisa foram analisados organizando o material
coletado, seguindo a sequência das fases pré-estabelecidas no capítulo anterior, de
modo a relacioná-lo às situações de aprendizagem significativa, mediante sua
discussão e avaliação.
Durante a pesquisa identificamos os conhecimentos prévios dos estudantes,
verificamos a assimilação de conceitos e proposições dos conteúdos de biologia
celular, bem como a relação dos subsunçores com novos conhecimentos na
promoção da aprendizagem significativa. Os resultados alcançados serão mostrados
e discutidos de acordo com as fases apresentadas no capítulo anterior.

4.1 PRIMEIRA FASE (F1): DIAGNÓSTICA: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS
CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES
Iniciamos esta fase com a aplicação da primeira avaliação escrita, que
ocorreu na aula seguinte ao primeiro contato com os estudantes, para apresentar a
proposta

de

trabalho

da

pesquisa.

Esta

avaliação

visava

identificar

os

conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, suas ideias e conceitos preliminares e,
por conter perguntas abertas e informações memorizadas, favoreceu uma série de
resultados importantes para análise.
Esses resultados iniciais foram de suma importância por constituir-se uma
fonte de dados, na qual se pode identificar ou não a presença de subsunçores que
servissem de âncora para novos conhecimentos, pois, para Ausubel, Novak e
Hanesian (1980, p. 312), “é importante averiguar quais são as preconcepções mais
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comuns dos alunos por meio de pré-testes apropriados e então adaptar
organizadores convenientemente adequados...”, ou seja, descobrir o que o aluno já
sabe e ensiná-lo a partir deste conhecimento.
Partindo deste pressuposto, é imprescindível organizar um programa de
estudo que favoreça as relações entre o novo conhecimento e o que os estudantes
já sabem, sendo essencial conhecer a situação inicial do estudante, suas ideias,
conceitos e crendices adquiridos ao longo da vida, para então adicionar os
conhecimentos científicos, pois a aprendizagem torna-se significativa à medida que
o estudante é capaz de relacionar o novo conhecimento a seus conhecimentos
prévios (AUSUBEL, 2003).
Os conceitos subsunçores identificados nas avaliações iniciais dos estudantes
foram considerados seus conhecimentos prévios e usados para ancorar os novos
conhecimentos. Os conceitos adotados como subsunçores nesta pesquisa foram as
respostas “adequados” ou “parcialmente adequados”. Respostas “inadequadas” não
representaram subsunçores para nova instrução. A aplicação da avaliação escrita
(APENDICE D) foi realizada com a participação de 19 estudantes e registrada em
fotografias, conforme figura 6:
Figura 6: Aplicação da avaliação diagnóstica escrita, na 1ª série do ensino médio na escola Ana
Libória, 2013.

Fonte: Acervo da autora

As questões da avaliação escrita são mostradas na tabela 3, com as
respostas consideradas válidas, de acordo com os livros didáticos adotados e com o
conhecimento científico vigente:
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Tabela 3: Perguntas e respostas da avaliação diagnóstica e as referências consultadas
Nº
1.

2.

3.

QUESTÃO
Como regra geral, qual a unidade
que forma o corpo dos seres vivos?

Numere de acordo com os níveis de
organização do corpo humano em
ordem crescente de complexidade
(do mais simples para o mais
complexo):
Identifique as células animal e
vegetal e compare sua organização
básica, escrevendo as estruturas
exclusivas em cada um desses tipos
de célula.
Desenhe uma célula.

RESPOSTA
A Célula.

Sequência:
2 Tecido – 5 organismo –
1 célula – 4 sistema – 3 órgão

- vegetal e animal
- C.V: membrana celulósica (ou
parede celular), vacúolos de
suco celular e cloroplastos;
- C.A: centríolos, ausentes nas
células vegetais.
Resposta pessoal

4.

5.

6.

7.

As células não são visíveis a olho nu.
Como podemos estudá-las com
tantos detalhes?

Com o uso de microscópios:
óptico e eletrônico.

Todos nós já fomos uma única célula
e hoje nosso corpo é formado por
cerca de 65 trilhões de células.
Explique como isso ocorreu.

Por meio da divisão celular:
mitose e meiose.

Apesar da diversidade de formas e
funções,
todas
as
células
eucarióticas apresentam algumas
estruturas em comum mergulhadas
em seu citoplasma, denominadas de
organelas ou orgânulos. Cite aquelas
que você conhece.

- Ribossomos; Retículo
endoplasmático rugoso;
Complexo de Golgi;
Citoesqueleto; Retículo
endoplasmático Liso;
Mitocôndrias; Lisossomos;
Centríolos.

REFERÊNCIA
LAURENCE.
J.
Biologia. Ed. Nova
Geração.
Volume
único. 2009, p. 15
LINHARES, S;
GEWANDSZNAJDE
R. F. Biologia Hoje.
São Paulo: Ática,
2012.
LAURENCE. J.
Biologia. Ed. Nova
Geração. Volume
único. 2009, p. 110.

LAURENCE. J.
Biologia. Ed. Nova
Geração. Volume
único. 2009, p. 125
LINHARES, S;
GEWANDSZNAJDE
R. F. Biologia Hoje.
São Paulo: Ática,
2012.
LINHARES, S;
GEWANDSZNAJDE
R. F. Biologia Hoje.
São Paulo: Ática,
2012.
LAURENCE. J.
Biologia. Ed. Nova
Geração. Volume
único. 2009, p. 110.

Fonte: Elaborada pela autora

Segue a análise dos resultados em busca dos subsunçores do conteúdo a ser
estudado, conforme as questões apresentadas e as respostas previstas nos livros
didáticos utilizados:
Na questão número um, perguntamos qual a unidade que forma o corpo dos
seres vivos, cuja resposta adequada, de acordo com a referência consultada, é “A
célula”. Nessa questão, dos 19 alunos que responderam 15 (79%) o fizeram de
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forma adequada, demonstrando ter os subsunçores elementares referentes à
Biologia celular.
No entanto, registramos que 02 estudantes (10,5%) responderam de forma
inadequada e 02 (10,5%) não responderam à questão. As respostas inadequadas de
um estudante foi “organismo”, enquanto o outro citou os níveis de organização do
corpo humano “célula, tecido, órgão, sistema e organismo”. Esses dois alunos
demonstraram não terem feito a interpretação apropriada da pergunta ou os
subsunçores não estão firmemente estabelecidos.
Ao analisarmos a questão, entendemos que a grande maioria dos estudantes
apresentava o conhecimento prévio necessário para os estudos iniciais. Assim, os
conceitos subsunçores esperados e utilizados por esta questão foram: “célula,
unidade da vida”, que serviu como ponte para a assimilação e interação com as
novas informações “unidade morfológica e fisiológica”, que serão abordados na fase
II. O resultado da questão um está representado na tabela 4:
Tabela 4: Respostas dos estudantes à questão 1, de acordo com seus conhecimentos prévios
Questão
Critério
Adequado
Inadequado
Não respondeu
N= 19 estudantes

Questão 1
Nº
15
02
02

%
79
10,5
10,5

Na questão 02, propomos uma classificação, mediante o uso de imagens 13,
dos níveis de organização do corpo humano de célula a organismo, que os
estudantes numeraram de acordo com a ordem crescente de complexidade (do mais
simples para o mais complexo). Os subsunçores esperados eram “células”, “tecidos”,
“órgão”, “sistema” e “organismo”, nesta ordem, pois os conjuntos de cada um destes
elementos constituem o nível subsequente.
Do total de 19 alunos, 07 (37%) responderam adequadamente a questão e 12
(63%) não corresponderam a essa ordenação, o que foi contraditório, tendo em vista
que na questão anterior a maioria dos estudantes considerou a célula como a
unidade básica da vida. Nessa questão, sete deles classificaram a célula do nível 02
ao nível 05 e cinco estudantes distribuíram em outros níveis de organização,
13

Extraído de http://lamoreabio2.blogspot.com.br/2013/02/niveis-de-organizacao-do-corpohumano.html. Consultado em 02/07/2013.
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evidenciando não ter os subsunçores apropriados ou estes apresentarem
ambiguidade. Para Ausubel (2003, p. 65) “os subsunçores ambíguos e instáveis não
só fornecem uma fraca ancoragem para os novos materiais relacionados, como
também não se podem discriminar facilmente dos mesmos”.
As respostas da questão dois estão apresentadas na tabela 5, conforme
critérios de avaliação:
Tabela 5: Respostas dos estudantes à questão 2, de acordo com seus conhecimentos prévios
Questão 2

Questão
Critério
Adequado
Inadequado
Não respondeu
N= 19 estudantes

Nº
07
12
00

%
37
63
00

A questão 03, assim como a anterior, foi elaborada com o uso de imagens
para que os estudantes identificassem as células animal e vegetal e comparassem
sua organização básica, escrevendo as estruturas exclusivas em cada um desses
tipos de célula. Nesta questão era esperado que os alunos apresentassem os
seguintes subsunçores: “célula vegetal”, com seus componentes “membrana
celulósica ou parede celular”, “vacúolos”, “cloroplastos” e os “centríolos”, presente
somente na “célula animal”.
As respostas foram organizadas em “A” para a identificação e “B” para a
comparação das estruturas básicas. No que diz respeito à identificação, 11
estudantes (58%) diferenciaram adequadamente as células animais das células
vegetais, 03 (16%) responderam de modo inadequado e 05 (26%) não responderam.
Este resultado é surpreendente, pois as avaliações foram impressas coloridas,
conforme são representadas nos livros didáticos, o que por si só facilitaria a
distinção entre estas células. No entanto, isso ocorreu apenas parcialmente,
demonstrando a falta de subsunçores.
No item “B”, comparando as estruturas celulares presentes em células
animais e vegetais, nenhum estudante respondeu adequadamente. 04 (21%)
estudantes responderam de modo inadequado e 15 (79%) estudantes deixaram em
branco. Este resultado configura a falta de conhecimentos anteriores sobre o
assunto ou mesmo a dificuldade de compreensão da questão. Por se tratar de uma
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única questão, mas com o propósito de identificar e comparar estruturas, analisamos
separadamente as duas respostas e apresentamos os resultados na tabela 6.
Tabela 6: Respostas dos estudantes à questão 3, de acordo com seus conhecimentos prévios
Questão 3A

Questão
Critério
Adequado
Inadequado
Não respondeu
N= 19 estudantes

Nº
11
03
05

Questão 3B
%
58
16
26

Nº
00
04
15

%
00
21
79

Na questão número cinco perguntamos: as células não são visíveis a olho nu.
Como podemos estudá-las com tantos detalhes? A resposta a essa pergunta,
segundo os livros didáticos é “microscópio ótico e/ou eletrônico”. No caso dos
estudantes que responderam apenas “microscópio” foi considerada como adequado.
A esta questão, todos os estudantes responderam adequadamente, tendo o grupo,
portanto, um subsunçor importante para estudar as pequenas dimensões celulares.
Na questão número seis, solicitamos aos alunos que explicassem o seguinte
enunciado: todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é formado por
cerca de 65 trilhões de células. A resposta a essa pergunta, de acordo com os livros
didáticos é: “por meio da divisão celular: mitose e meiose”. Caso expressassem
apenas “divisão celular”, corresponderia aos subsunçores esperados para essa
pergunta.
No entanto, nenhum estudante respondeu adequadamente a essa questão,
03 (16%) estudantes responderam parcialmente adequado, quando dizem “se
multiplicando”, onde entendemos que queriam dizer “por múltiplas divisões
celulares”; 07 (37%) estudantes responderam inadequadamente, como mostra a
“fala” de um aluno que confunde a divisão celular com a reprodução humana:
“ocorre quando uma pessoa tem relacionamento com outra pessoa e tem um filho”
(A11); levando para o aspecto da saúde, quando diz: “se exercitando, malhando,
comendo bem, dormindo bem, etc...” (A1) ou ainda para um sentido evolutivo, que
percebemos na seguinte fala: “através de um processo evolutivo que durou vários
anos, que é explicado na teoria evolucionista de Charles Darwin” (A16).
Com isso notamos um grande conflito no nível da compreensão destes
conceitos e proposições, pois ao mesmo tempo em que reconhecem o microscópio
como uma ferramenta onde é possível examinar a célula (microscópica), raciocinam
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sobre a divisão celular como algo macroscópico e observável a olho nu. A esse
respeito, Caballer e Giménez (1992) lembram que, mesmo que aceitem a
composição celular dos seres vivos, os estudantes tendem a pensar que os
processos vitais acontecem macroscopicamente, como uma cadeia de aparelhos
conectados, e não percebem o metabolismo que ocorre em cada uma das células.
Para os autores, parece haver uma:
(...) Gradação de dificuldade na hora de entender determinadas funções dos
organismos complexos: são mais fáceis de entender os processos
derivados das necessidades das células constituintes (como o transporte de
oxigênio) que os processos derivados do trabalho das células para o
funcionamento global do organismo (crescimento ou secreção). (p. 178)

Ainda sobre a questão seis, 09 estudantes (47%), quase metade da turma
não respondeu. Nota-se com isso e pelas respostas inadequadas, que os
estudantes não tinham conhecimentos anteriores sobre divisão celular, para que
novas informações fossem ancoradas, necessitando que se fizesse o uso de
organizadores prévios. Os resultados das respostas estão apresentados na Tabela
7, observando que foi acrescentado o critério “parcialmente adequado”, para melhor
entendimento dos dados.
Tabela 7: Respostas dos estudantes à questão 6, de acordo com seus conhecimentos prévios
Questão
Critério
Adequado
Parcialmente Adequado
Inadequado
Não respondeu
N= 19 estudantes

Questão 6
Nº
00
03
07
09

%
00
16
37
47

Na questão sete, apresentamos o seguinte enunciado: “apesar da diversidade
de formas e funções, todas as células eucarióticas apresentam algumas estruturas
em comum mergulhadas em seu citoplasma, denominadas de organelas ou
orgânulos”, do qual solicitamos que os estudantes citassem aquelas organelas que
conhecessem. De acordo com os livros didáticos adotados, as principais organelas
são “Ribossomos”; “Retículo endoplasmático rugoso”; “Complexo de Golgi”;
“Citoesqueleto”; “Retículo endoplasmático Liso”; “Mitocôndrias”; “Lisossomos”;
“Centríolos”, que correspondem aos subsunçores esperados.
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Contudo, apenas um estudante (5%) citou três organelas: “centríolo”,
“ribossomos” e “retículo endoplasmático”, sem distinguir entre liso ou rugoso. 07
(37%) estudantes não responderam a questão e 11 (58%) responderam de modo
inadequado, o que pode ser observado nas respostas a seguir, destacando outras
estruturas ou tipos celulares: “membrana plasmática”, “núcleo”, “citoplasma”,
“nucléolo”, “célula procariótica” e “célula eucariótica”.
Observamos com os dados acima e apresentados na Tabela 8, que por tratarse de uma questão de memorização, os estudantes não demonstraram
conhecimentos prévios sobre organelas citoplasmáticas, que servissem de âncora
para novas informações, talvez por esquecimento natural decorrente do tempo em
que haviam estudado o assunto, por não reconhecer o termo “eucariótica” ou não
interpretar a questão adequadamente, havendo, portanto, a necessidade de se fazer
uso de organizadores prévios antes de introduzir o novo assunto.
Tabela 8: Respostas dos estudantes à questão 7, de acordo com os conhecimentos prévios dos
estudantes
Questão
Critério
Adequado
Inadequado
Não respondeu
N= 19 estudantes

Questão 7
Nº
01
11
07

%
05
58
37

Os dados expressos pelos estudantes em todas as questões da avaliação
estão representados na figura 7, onde podemos identificar os subsunçores nas
respostas “adequadas e parcialmente adequadas”.
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Figura 7: Representação dos conhecimentos prévios dos estudantes da 1ª série de ensino
médio da escola Ana Libória, 2013.

Fonte: Resultado da avaliação diagnóstica

A questão quatro foi deixada por último intencionalmente por tratar-se da
representação de uma célula feita pelos próprios estudantes. Para esta questão foi
solicitado o desenho de uma célula, onde explicamos que podiam acrescentar os
respectivos nomes das partes e estruturas que a compõem, caso as conhecessem.
Tal solicitação foi feita sem qualquer esclarecimento anterior a respeito da
célula, bem como os estudantes não dispunham de nenhuma fonte de consulta
como apostilas, livros ou tablete. Somente as imagens da própria avaliação.
Segundo Bardin (2010, p. 43), um dos possíveis domínios da aplicação da análise
de conteúdo é o icônico, por meio de “grajaturas mais ou menos automáticas,
grafitos, sonhos”.
Pensamos nesta atividade porque geralmente, em sala de aula, são
solicitados dos estudantes que descrevam ou identifiquem as estruturas celulares a
partir de desenhos dos professores ou dos livros didáticos adotados, raramente eles
têm a oportunidade de expor seu próprio modelo, no qual podem ser observados
seus conhecimentos ou dificuldades e promover aproximações ao modelo aceito na
comunidade científica. Os tipos de modelos celulares desenhados pelos estudantes
estão representados nas figuras 8, 9 e 10 e quantificado na figura 11 (gráfico).
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Figura 8: Representação modelo básico com membrana plasmática, citoplasma e núcleo (A e B).
B

A

Fonte: Resultado da avaliação diagnóstica
Figura 9: Representação modelo procarionte (C e D)

C

D

Fonte: Resultado da avaliação diagnóstica
Figura 10: Representação modelo da avaliação (E e F).

E

Fonte: Resultado da avaliação diagnóstica

F
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Figura 11: Quantitativo das representações das concepções de células mediante desenhos dos
estudantes.

Fonte: Resultado da avaliação diagnóstica

Analisando os desenhos de maneira geral, percebe-se que, para a maioria
dos estudantes que participaram da pesquisa, o conceito de célula ainda é muito
primitivo, ou seja, os desenhos são bastante rudimentares, com poucas estruturas.
Foram poucos os que desenharam o modelo mais detalhado com mais estrutura, e
aqueles que mais se aproximaram, reproduziram os desenhos propostos nas outras
questões da avaliação. Os subsunçores identificados foram “membrana plasmática”,
“citoplasma” e “núcleo”.
A segunda atividade avaliativa realizada nesta fase ocorreu na aula seguinte
à avaliação escrita e consistiu na elaboração de mapas conceituais pelos
estudantes, como forma de representação de seus conhecimentos prévios. Segundo
Moreira (2010), uma das aplicações dos mapas conceituais consiste na avaliação da
aprendizagem, porque permite uma organização particular do estudante em relação
a determinado conhecimento. É um procedimento não habitual de avaliação que
permite relacionar conceitos mediante o uso de conectivos, formando proposições
significativas do conteúdo de ensino, na visão do estudante.
Com esse propósito, os primeiros mapas conceituais foram construídos em
pequenos grupos, após esclarecimento sobre o que são, como podem ser usados e
a forma de produção, mediante apresentação de slides, reforçando a importância
dos conceitos e as ligações entre os mesmos por meio de conectivos, para que
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ocorra a formação de proposições. Estes mapas conceituais foram elaborados em
lápis e papel, como passo inicial para a compreensão de como produzi-los.
Para esta atividade os estudantes foram organizados em seis grupos,
seguindo o critério de afinidade e permaneceram juntos até o final da investigação,
onde puderam discutir e organizar os primeiros mapas antes de qualquer instrução
sobre o assunto. No decorrer do processo, o grupo seis, por conter apenas dois
integrantes foi integrado ao grupo dois, que continha três componentes.
A figura 12 mostra a produção dos mapas conceituais registrada em
fotografias e o resultado destas representações (figuras de 13 a 18) segundo a
análise dos estudantes e a comparação dos mapas elaborados em sala, com um
mapa conceitual criado por especialistas na área (figura 19):
Figura 12: Elaboração em grupo do primeiro mapa conceitual, na 1ª série do ensino médio na escola
Ana Libória, 2013.

Fonte: Acervo da autora

Cada mapa produzido foi explicado pelo grupo que o elaborou e analisado
pelos demais grupos. Segundo Moreira (2010), os mapas não são autoexplicativos,
assim, aquele que o elabora deve ser capaz de explicar os conceitos, bem como as
relações existentes entre eles.
A esse respeito, após a produção dos mapas conceituais foi proposto para os
estudantes que escrevessem sobre suas criações, respondendo as seguintes
questões: observe o mapa conceitual com atenção e explique por que o construiu
dessa maneira; você identifica alguma ligação inadequada entre os conceitos?
Quais?
Os mapas conceituais criados, bem como a análise realizada pelos grupos
são apresentados a seguir:
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Figura 13: Primeiro mapa conceitual do grupo 1.

O grupo um elaborou o
mapa conceitual representado na
figura 13 e, ao ser perguntado por
que o construiu assim, o grupo
justificou da seguinte forma: “nós
construímos
pensamos

assim
que

por

seria

que

assim”.

Referente à questão sobre os
conectivos

inadequados,

responderam: “Tem. Porque tem
ligação errada”. No entanto, não
esclareceram

que

inadequadas

seriam

ligações
essas,

fazendo uma análise superficial.
A
Fonte: Avaliação diagnóstica

maioria

dos

grupos

analisou também este mapa com
pouca

profundidade,

no

qual

apontaram o erro da palavra “célula” que estava escrito “celulares”, como é
demonstrado na seguinte fala: “tá errado no título que no lugar de celulares tinham
que colocar células. No lugar de botar são núcleo teria que colocar possuem núcleo.
Faltou colocar mais coisas”.
Em outra análise realizada, percebemos um pouco mais de compreensão
sobre a organização dos mapas, bem como a presença de alguns subsunçores
esperados: “primeiramente, em vez de células colocaram celulares. Segundo, as
células não são núcleo elas têm núcleo. Não é o núcleo que tem citoplasma,
membrana plasmática, eucariótica e sim a célula”.
No entanto, várias observações a mais poderiam ser colocadas, além das
expostas acima. Por exemplo, nenhum grupo percebeu que os conceitos
“Eucariótica e Procariótica” mostrados na parte inferior do mapa não estão
conectados a nenhum outro conceito acima e que poderiam estar ligados à célula.
Os conceitos citoplasma, membrana plasmática e eucariótica estão ligados
inadequadamente ao núcleo, conforme foi observado pelo grupo da fala anterior e
estão em um único diagrama, como se fossem um único conceito. E como foi
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observado na primeira fala, faltou apresentar os conceitos de células procarióticas,
onde o conector “tem” não liga a nada, talvez por falta destes subsunçores.
Figura 14: Primeiro Mapa Conceitual do grupo 2

O mapa conceitual elaborado
pelo grupo dois, apontado na figura
14, apresenta a seguinte explicação
do grupo para ter sido representado
com essa estrutura: “apresentamos
dessa forma porque entendemos
assim a explicação da professora”.
Ao

identificar

as

ligações

inadequadas entre os conceitos,
expõem a seguinte justificativa “Nós
erramos na organização, na ordem
em que deveria ter colocado”. No
entanto, apesar de solicitado, não
expuseram

que

ligações

perceberam como “inadequadas”
Fonte: Avaliação diagnóstica

entre os conceitos.
Na análise realizada pelos

demais grupos, novamente nos deparamos com a falta de profundidade e
compreensão sobre a organização nos mapas conceituais, no qual um grupo
declara: “o grupo dois está correto, está bem organizado”. Contudo, dois grupos
observam algumas ligações equivocadas. O primeiro adverte: “primeiramente, as
partes da célula têm que ficar na mesma altura. As ligações estão organizadas
erradas. Algumas palavras estão escritas incorretamente”. O segundo vai além e
analisa: “era para ter colocado as ligações na mesma altura” e apresentam um
exemplo, no qual ligam o conceito “células” para “eucarióticas” e desta escrevem o
conectivo “tem” e setas individuais para os conceitos “núcleo”, “membrana
plasmática” e “organelas”.
Este mapa conceitual se distingue do mapa do primeiro grupo, por apresentar
uma gama maior de conceitos, com informações adequadas sobre os distintos tipos
celulares. No entanto, ao estabelecerem ligações entre os conceitos, alguns se
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apresentam equivocados pela falta de conectivos, especialmente partindo dos tipos
celulares, “eucariótica” a seta parte para “membrana plasmática”, desta para
“núcleo” e deste para “citoplasma”, como se o citoplasma estivesse dentro do núcleo
e não o contrário. Essa sequência também é observada nas células procarióticas.
Neste caso, detectamos a presença de subsunçores importantes, no entanto, eles
se encontram instáveis.
Figura 15: Primeiro Mapa Conceitual do grupo 3

O grupo três
organizou o mapa
conceitual
representado
figura

15

apresenta

na
e
a

seguinte
justificativa para ter
elaborado

com

essa estrutura: “foi
a
Fonte: Avaliação diagnóstica

maneira

fácil
encontramos

mais
que
para

fazer esse mapa”. Com relação às ligações entre os conceitos, o grupo observa que
poderiam representar de modo diferente e oferecem a seguinte opinião: “que as
células animal e vegetal poderiam ser postas nas eucarióticas e as procarióticas são
as bactérias, dentre outras”.
Os demais grupos fizeram uma análise superficial, se prendendo à parte
organizacional ou de correção ortográfica, conforme observamos nas seguintes
falas: “não está bem organizado, precisa explicar mais, é preciso falar de mais
células”; “as palavras estão escritas incorretamente e desorganizadas”. Apenas um
grupo acrescentou algo além da organização, quando disse “no lugar que fala ‘tem
duas’ eles deveriam ter colocado ‘existem dois tipos de células’, a animal e a
vegetal”.
Não foi advertido por nenhum grupo, inclusive pelo que organizou o mapa
conceitual, que os conectivos se encontravam dentro dos diagramas, assim como os
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conceitos. As observações feitas pelo grupo que elaborou são pertinentes, pois
apresentam uma possível disposição dos conceitos, que podem ser acrescidas de
outras sugestões. Por exemplo, quando citam as partes importantes, poderiam
direcionar para cada tipo ou estrutura celular.
Cabe destacar neste grupo, o aparecimento dos conceitos das organelas
“ribossomo e complexo golgiense”, apesar de não estarem ligadas ao citoplasma,
assim como o conceito de “nucléolo” não se liga ao núcleo. Mas são subsunçores
que ainda não haviam surgido nos mapas conceituais anteriores.
Figura 16: Primeiro Mapa Conceitual do grupo 4

No

primeiro

mapa conceitual do
grupo

4,

apresentado

na

figura 16, o grupo
explicou porque o
construiu assim: “foi
a

maneira

achamos

que
para

mostrar com mais

Fonte: Avaliação diagnóstica

clareza”.

Com

relação

aos

conectivos errados,
eles esclareceram que “estão faltando algumas palavras e estão desorganizadas” e
“a gente não colocou todos os conteúdos”. Apesar disso, não ilustraram que
palavras seriam essas, fazendo uma análise sem profundidade.
Nas análises realizadas pelos demais grupos é possível perceber que não
compreenderam bem a intenção do grupo 4, o que é expresso nas ideias a seguir:
“não conseguimos entender o que eles fizeram, está mal organizado”; ou na opinião
de outro grupo “a maneira como foi escrito e as ligações de cada uma das funções,
era melhor ter feito em cada balão, ter interligado mais algumas coisas”.
Encontramos no mapa conceitual a disposição de vários conceitos de forma
aleatória, contudo, merece destacar neste grupo a manifestação de diversos
conceitos relacionados ao núcleo tais como, carioteca, cromatina e cromossomo,
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formando proposições, embora careça de conectores apropriados entre célula e
núcleo e entre cromatina e cromossomo. Ao conceito de citoplasma foi ligado sem
conector o termo gelatina, fazendo referencia ao citosol, que tem uma composição
semelhante, em forma de gel. Ainda referenciaram à mitocôndria ligada ao termo
energia e relacionam oxigênio e proteção à membrana plasmática, mostrando
possuírem subsunçores importantes, embora inconsistentes.
Figura 17: Primeiro Mapa Conceitual do grupo 5

O

grupo

cinco elaborou o
mapa

conceitual

indicado na figura
17

e

por

esclareceu
que

o

construíram dessa
maneira, com as
seguintes
palavras: “foi uma
base que tivemos
Fonte: Avaliação diagnóstica

sobre

o

que

célula

é
e

construímos o mapa com o que lembramos no momento e foi organizado com o
objetivo de mostrar o que são células e do que são constituídas”.
Em resposta à seguinte pergunta: você identifica alguma ligação inadequada
entre os conceitos? Quais? O grupo foi enfático ao responder que “não, só falta
aprimorar o mapa e falar sobre os conhecimentos. E construir um mapa grande que
seja apresentado grandes conhecimentos, organizado e que seja bem explicado”.
Na avaliação dos demais grupos, todos têm a mesma opinião sobre a
necessidade de inserir mais informação, o que pode ser observado nas seguintes
falas: “pouco conteúdo”; “poderiam ter acrescentado algo mais, pois fala muito
pouco sobre células” e, “pelo que vimos, o grupo 5 fez tudo corretamente, mas faltou
colocar mais informações, colocaram pouco”.
Mas, é importante frisar que as informações presentes no mapa são os
conhecimentos prévios do grupo, lembrados no momento da execução da ação.
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Conforme o próprio grupo avaliou, os conceitos e conectivos estão adequadas,
formando pequenas proposições, nas quais notamos que os conceitos mais gerais
foram colocados no topo do mapa, seguidos dos conceitos menos inclusivos,
promovendo uma diferenciação progressiva (MOREIRA, 2010).
Este é o primeiro grupo que dá um pouco mais de ênfase às células
procarióticas, destacando as estruturas presentes como ribossomo, cromossomo e
mesossomos, embora não apresentem maiores detalhes. Sobre as células
eucarióticas só acrescentam a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo,
havendo dessa forma, poucos, mas estáveis subsunçores.
Figura 18: Primeiro Mapa Conceitual do grupo 6

O grupo seis
era composto por
dois

estudantes

que elaboraram o
mapa da figura 18,
porém

não

responderam

as

questões propostas
para explicar como
pensaram o mapa
e
Fonte: avaliação diagnóstica

se

haviam

conexões erradas.
No

entanto,

os

demais grupos fizeram uma breve análise, na qual ressaltaram que “falaram pouca
coisa, faltou organização no mapa conceitual”; “faltou algumas ligações e um pouco
mais de informação para completar o mapa”.
O mapa elaborado pelo grupo apresenta poucos conceitos, faltam conectores
entre os conceitos “animal” e “procariontes”. No entanto, mesmo que houvesse o
conector, a proposição estaria inadequada, pois células animais são eucariontes.
Entretanto, há proposições adequadas, quando ligam os conceitos “células tem:
citoplasma, membrana e núcleo”. O grupo também aborda os conceitos “animais e
vegetais”.
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Porém, no decorrer do processo, surgiram algumas dificuldades no grupo,
especialmente pela ausência de um dos componentes, o que frequentemente
deixava o outro estudante sozinho. Assim, o grupo seis foi integrado ao grupo dois,
também com poucos elementos, no qual desenvolveu as demais atividades,
apresentando melhor desempenho.
Quando se trata de comparar os mapas conceituais dos estudantes com o
mapa produzido por especialistas (Figura 19), notamos que a maioria deles
conseguiu se aproximar dos conceitos básicos das estruturas celulares ali
contemplados, porém, não conseguiu representar as principais relações entre os
mesmos, para formar proposições verdadeiras.
Figura 19: Mapa conceitual sobre tipos e partes básicas das células.

Fonte: CD-ROM (Amabis e Martho, 2001).
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Na maioria das vezes isso ocorreu por falta de conectivos apropriados, o que
pode ser percebido como falta de experiência na confecção do mapa ou na
compreensão insuficiente do tema abordado.
A esse respeito, Peña et al (2005) aconselha “não considerar definitivo o
primeiro mapa que traçamos, mas tomá-lo como um esboço e repeti-lo para
melhorar sua apresentação”.
Por fim, como resultados destas duas avaliações diagnósticas, foram
levantados os conhecimentos prévios dos estudantes, dentro dos subsunçores
esperados em cada campo conceitual, observando a avaliação diagnóstica e os
mapas conceituais, conforme demonstrado resumidamente na tabela 9:
Tabela 9: Conhecimentos prévios esperados e existentes na estrutura cognitiva dos estudantes
TEMA
Organização celular da
vida:
- A célula como unidade
estrutural e funcional dos
seres vivos:
- Dimensões celulares
- Células procarióticas e
eucarióticas;

- Células
animais;

vegetais

e

SUBSUNÇORES ESPERADOS
Célula, unidade morfológica e
fisiológica da vida;
Seres unicelulares e pluricelulares

SUBSUNÇORES EXISTENTES
Presente, mas instável, pois não
reconhecem
os
conceitos
“morfológicos e fisiológicos”.

Microscópio, tamanhos celulares.
Componentes estruturais das
células Eucarionte e procarionte;
Membrana Plasmática, organelas
citoplasmáticas, carioteca,
nucléolo, cromossomo, DNA.
Estruturas exclusivas em Vegetais:
Parede
celular,
vacúolos,
cloroplastos.
Animais: centríolos
Mitose e meiose

Presente
Poucos subsunçores, somente as
estruturas principais: membrana
plasmática, citoplasma e núcleo.

- Ciclo celular: interfase,
divisão
mitótica
e
meiótica.
Fonte: Elaborada pela autora

A maioria diferencia célula animal
de célula vegetal, porém não
reconhecem estruturas exclusivas.
Nenhum subsunçor

Os dados acima, apresentados em forma de gráficos, mapas conceituais ou
representação da célula, mediante desenhos, permitiram mostrar que os estudantes,
mesmo nas avaliações iniciais, apresentam conhecimentos que se aproximam dos
conceitos científicos. Os resultados destas atividades diagnósticas permitiram
identificar os conceitos subsunçores e propor atividades, partindo de tais prérequisitos, a fim de ensinar e aprender significativamente.
Assim, em consonância com os fundamentos teóricos da pesquisa e o
resultado diagnóstico exposto, no qual identificamos a presença de subsunçores
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instáveis e alguns relevantes, daremos prosseguimentos às próximas etapas,
sabedores da importância de relacionar as novas informações aos conhecimentos
prévios do aprendiz e, sobretudo, de estabelecer um clima de tranquilidade e
motivação, pois aprendizagem significativa também depende da disposição do aluno
em aprender.
4.2 FASE II – SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ASSIMILAÇÃO DE NOVOS CONCEITOS
Com o resultado diagnóstico e no intuito de favorecer a aprendizagem
significativa, proporcionando esse clima de motivação e tranquilidade foi realizada
uma sequência didática, mediada por um projeto de aprendizagem e desenvolvida
levando em consideração os questionamentos realizados na elaboração do projeto e
os conhecimentos prévios dos estudantes, identificados nas avaliações diagnósticas
anteriormente referidas.
As atividades desenvolvidas durante a realização do projeto seguiram as
sequências de atitudes propostas por Santos (2011) em: dar sentido; especificar;
compreender; definir; argumentar; discutir e levar para a vida, que promovem a
reconstrução do conhecimento ou a facilitação da aprendizagem significativa,
aplicáveis a qualquer nível de ensino.

4.2.1 Dar Sentido
Após definição do tema do projeto “Células-tronco” pelas professoras, foi
necessário desenvolver uma estratégia para que os estudantes se apropriassem do
mesmo, ou seja, era fundamental ‘dar sentido’ ao estudo.
Esta estratégia consistiu na apresentação de um vídeo montagem dos
programas jornalísticos “jornal Hoje” e “Globo Repórter”, da Rede Globo, e “Hoje em
Dia” da TV Record, sobre o tratamento com células tronco que é empregado para
“dar sentido” ao trabalho dos estudantes, para que percebam a problemática das
pessoas com deficiência e a importância do estudo com células-tronco para
melhorar a qualidade de vida das mesmas.
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Cenas do filme são expostas na figura 20 e o vídeo pode ser baixado do Blog
TIDI, na página Recursos14.
Figura 20: Cenas do filme “O poder das células-tronco”

Fonte: Vídeo “O poder das células-tronco”

Para Santos (2011), a atitude de “dar sentido ao conteúdo” relaciona-se com
uma característica que o cérebro tem de totalizar, ou seja, de perceber as coisas de
modo global. Assim, é necessário que o estudante construa um sentido real e
concreto do conteúdo a ser estudado, interagindo com este de forma espontânea e
natural.
4.2.2 Especificar
Após a aquisição do sentido mais amplo, procuramos construir as
particularidades do assunto, perguntando aos estudantes o que sabiam sobre
células-tronco. A maioria (74%) respondeu que já tinham “ouvido falar na televisão”,
“que cura doenças”, outro (5%) citou que “meu vizinho ficou deficiente depois de um
acidente de carro, mas acho que ele não sabe sobre células-tronco”; alguns (21%)
responderam “não sei de nada”.
No sentido de especificar, após a exibição do vídeo e da conversa informal
incitada pelas professoras, sobre o que os estudantes sabiam ou gostariam de saber
sobre células-tronco, surgiram também às questões iniciais do projeto que foram
classificadas em certezas provisórias, pois compreende aquilo que os estudantes já
sabiam (ou achavam que sabiam) sobre as células-tronco, conforme apresentadas a
seguir:

14

Vídeo “O Poder das Células-tronco. http://teiadeconhecimento.blogspot.com.br/p/recursos.html

104

- “Pode gerar outra vida”;
- “Reconstrói outras partes do corpo”;
- “Só existe um tipo de célula-tronco”.
E o que os estudantes ainda não sabiam, correspondia às suas dúvidas
provisórias sobre o tema e representa o que os estudantes queriam “saber” sobre
células-tronco. Todas as dúvidas dos estudantes foram anotadas no quadro,
conforme eles iam apresentando, como uma chuva de ideias.
- “O que são Células-tronco?”
- “Onde são encontradas as Células-tronco?”
- “Para que servem?”
- “Como podem ser usadas?”
- “Quanto custa o tratamento com células-tronco?”
- “Como podem ser guardadas?”
- “Em quantas pessoas já fizeram testes?”
- “Como elas surgem?”
- “As células-tronco são iguais a outros tipos de células?”
- “Quais doenças elas podem curar?”
- “Onde são realizados tratamentos com células-tronco no Brasil?”
É importante lembrar que, dentre as características do projeto destacam-se
abertura e flexibilidade. Portanto, o projeto pode ser revisto a qualquer momento e
novas indagações podem ser acrescidas ou retiradas ao longo de seu
desenvolvimento. Assim, à medida que pesquisavam, novas dúvidas foram surgindo,
suscitando mais pesquisa dos estudantes e um repensar dos conteúdos a serem
estudados.
- “Os resultados são sempre positivos?”
- “Tem algum efeito colateral?”
- “Por que as pessoas tem que ser compatíveis?”
- “A pessoa doadora de Células-tronco pode ser prejudicada?”
Com a elaboração do projeto de aprendizagem identificamos os primeiros
“conhecimentos prévios” que os estudantes apresentaram a respeito das célulastronco, que consistiram nas suas certezas. Tais subsunçores podem ser
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identificados da seguinte forma: “gera outra vida”; “reconstrói partes do corpo”. A
afirmação “só existe um tipo de célula-tronco” não pode ser considerada um
subsunçor porque está equivocada.
4.2.3 Compreender

Seguindo as ideias de Ausubel (1980, 2003) sobre a repetição, a aplicação
dos conteúdos em diferentes contextos e o uso de exemplares, diversas atividades
foram realizadas, pesquisadas e analisadas pelos estudantes a fim de favorecer a
compreensão.
Iniciamos essa atitude de compreender elaborando mapas conceituais
(figuras 21 e 22) com os resultados provenientes dos conhecimentos prévios dos
estudantes, onde cada conceito foi explicado e discutido entre professores e alunos
para firmar a diferenciação entre células eucarióticas e procarióticas e, formar
relações com outros conceitos menos estabelecidos, mediante a aprendizagem
significativa superordenada, no mapa “A”, quando conectamos de célula a
organismo e subordinada nas demais ligações e mapas.
Figura 21: Mapa conceitual A: subsunçores dos estudantes.

A
Fonte: Elaborada pela autora mediante subsunçores dos estudantes
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Figura 22: Mapa conceitual B: subsunçores dos estudantes

B
Fonte: Elaborada pela autora mediante subsunçores dos estudantes

Na Sequência, foi apresentado o vídeo educativo “Como são as Células - O
Corpo Humano” e lido o texto impresso, “As Células e os Seres Vivos”, que foram
empregados com o propósito de favorecer a reaprendizagem dos conceitos
referentes à Biologia Celular, na estrutura cognitiva do estudante, pois, segundo
Ausubel (1980, 2003), esta é obtida com menos esforço e tempo que a
aprendizagem inicial, em uma ação dialógica para reafirmar os conceitos abordados
e formar subsunçores estáveis para a assimilação de novos conceitos.
Após essa discussão outros conceitos e exemplos foram acrescentados mediante a diferenciação progressiva - aos mapas conceituais trabalhados em sala
de aula, conforme representados nas figuras 23 e 24, em consonância ao que
Ausubel (2003, p.106) ressalta:
O processo de assimilação sequencial de novos significados, a partir de
sucessivas exposições a novos materiais potencialmente significativos,
resulta na diferenciação progressiva de conceitos ou proposições, no
consequente aperfeiçoamento dos significados e numa potencialidade
melhorada para se fornecer ancoragem a aprendizagens significativas
posteriores.
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Figura 23: Mapa Conceitual C: Diferenciação progressiva

C
Fonte: Elaborado pela autora: novos conhecimentos dos estudantes.

Figura 24: Mapa Conceitual D: Diferenciação progressiva

D
Fonte: Elaborado pela autora: novos conhecimentos dos estudantes.

Durante essa intervenção os conceitos foram sendo trabalhados tanto por
diferenciação progressiva quanto por reconciliação integrativa. À medida que líamos
os mapas e víamos outras possibilidades de conexão, como por exemplo, quando

108

colocamos os protozoários ligados aos unicelulares, pudemos especificar que
também são eucariontes mediante uma nova ligação para esse conceito ou uma cor
diferenciada nas setas. Dessa forma, começamos a perceber incorporação de novos
conceitos à estrutura cognitiva dos estudantes, visto que partiam deles as sugestões
para os conceitos apresentados, e eram organizados no quadro, como podemos ver
na figura 25.
Figura 25: Elaboração coletiva de mapa conceitual.

Fonte: Acervo da autora.

Ao modelo elaborado eram propostas e acrescentadas novas possibilidades
conceituais que foram sendo rearranjados em comum acordo entre os estudantes da
turma, que apontavam o lugar adequado para cada conceito. Depois de
fotografados, os mapas foram repassados para o programa Cmap Tools, conforme
observamos anteriormente nas figuras 21, 22, 23 e 24.
Até o momento respondíamos as questões do projeto, seguindo a
aprendizagem significativa por descoberta ou orientada para a descoberta por meio
de pesquisa na internet e em textos impressos de acordo com os conhecimentos
prévios dos estudantes e pelos conceitos reavivadas pelas atividades anteriores, por
exemplo - “O que são Células-tronco?”; “As células-tronco são iguais a outros tipos
de células?”. Com a pesquisa, os alunos perceberam que, estruturalmente, estas
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células são iguais a qualquer tipo celular eucariótico, apenas com funções distintas,
respondidas no blog e na apresentação de slides.
No entanto, para algumas questões, os estudantes não apresentavam
subsunçores, como para compreender as afirmações “Pode gerar outra vida”;
“Reconstrói outras partes do corpo” e a dúvida “Como elas surgem?”, que precisava
de conhecimentos sobre divisão celular.
Para essa aprendizagem foi necessário formar subsunçores, mediante a
aprendizagem mecânica, expositiva, para a qual empregamos a leitura do texto
“dividindo para crescer” como organizador prévio, antes do material instrucional, que
consistiu em uma apresentação de slides a respeito de divisão celular, propiciando a
introdução de novos conceitos.
Na organização do material instrucional, iniciamos propositadamente
apresentando nos slides, uma sequência de aprendizagem subordinada, na qual
trabalhamos dos conceitos mais inclusivos (gerais) e estabelecidos (ancorados) aos
menos inclusivos (específicos) e menos estáveis (não aprendidos), que foram se
diferenciando progressivamente. No caso, a ideia estabelecida e mais inclusiva era o
Núcleo celular e os menos estáveis e menos inclusivos correspondem aos
componentes nucleares (cromossomo, DNA e gene) e ao Ciclo Celular composto por
interfase e mitose (ou meiose) – a importância e fases de ambas, que os estudantes
não apresentaram subsunçores na avaliação diagnóstica.
Em outra abordagem na sequência, considerando que os estudantes já
tinham o subsunçor “divisão celular”, realizamos uma aprendizagem superordenada,
ou seja, aproveitamos este conceito (menos inclusivo, específico) para tratar dos
assuntos fecundação, células-tronco, diferenciação celular, tecidos, órgãos até a
formação de um novo ser vivo, conceitos mais inclusivos (gerais). E novamente a
aprendizagem subordinada

abordando

a fecundação,

estágios de

mórula,

segmentação e gastrulação, para responder como se formam as células-tronco e em
que momento é possível utilizá-las para tratamento em terapias genéticas.
Estas aulas foram ministradas mediante exposição verbal, segundo a
aprendizagem significativa receptiva, como um meio eficiente de aquisição de
significados defendida por Ausubel (1980, 2003), reafirmando que o uso de distintos
materiais educativos considera o princípio da não centralidade do livro de texto, da
teoria crítica de Moreira (2011b).
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Ainda no sentido de compreender, utilizamos objetos de aprendizagem 15
criados nos aplicativos PowerPoint e Excel para favorecer a retenção dos
conhecimentos. Estes objetos foram muito bem aceitos pelos estudantes, que se
sentiram motivados e participaram ativamente na realização das atividades
propostas.
O uso dos computadores constituíram-se fatores motivadores, pois, de acordo
com Sancho (2008), estes artefatos instigam os estudantes e, consequentemente,
contribuem para melhoria do ensino e aprendizagem. O fator motivacional pode ser
percebido nos comentários dos estudantes postados no Blog ou na fala no
laboratório de informática:
“Atividades ótimas” (A4 e A9);
“Interessantes essas atividades professora, acho que a senhora tem que
colocar mais atividades assim, é uma maneira mais fácil de aprender” (A18).
“Devia ter mais aulas assim...” (A7).
“Essa aula facilitou aprender, pois na sala (de aula) é muito chato” (A3).
Os objetos de aprendizagem criados estão disponível no Blog TIDI para
download e representados na figura 26.
Figura 26: Objetos de aprendizagem criados para favorecer a retenção de conhecimentos.

Fonte: Print screen do Excel. Elaborado pela autora

15

Disponíveis no Blog TIDI http://teiadeconhecimento.blogspot.com.br/p/recursos.html
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4.2.4 Definir; argumentar
Nesta etapa buscamos definir e argumentar, desenvolvendo atividades onde
os estudantes expressassem os conhecimentos adquiridos, mediante a elaboração
de um texto individual sobre tudo que estudaram e aprenderam sobre as células,
sem consultar o material didático, com as próprias palavras.
Apesar desta ressalva, a maioria das respostas aparece como definições
“decoradas”, semelhantes às usadas nos livros didáticos, conforme observamos a
seguir:
“Célula-tronco - são células com a capacidade de se transformar em qualquer
célula” (A16).
A “aluna A18” escreve o mesmo conceito acima e acrescenta “...especializada
do corpo, células com características de uma mesma linhagem”.
“gene – cada trecho de DNA que contém a informação para uma proteína”
(A16).
“Há vários tipos de células: Células animais e vegetais” (A17)
“Seres vivos possuem organização celular” (A5).
“células-tronco embrionárias são chamadas de totipotentes, pois são capazes
de se diferenciar em qualquer tipo de células” (A5).
“Células diploides possuem cromossomos aos pares; células haploides possui
apenas um cromossomo de cada par” (A18).
Essa forma de conceituar, apesar de válida, parece acompanhar a falta de
liberdade criativa da qual padece os alunos do Ensino médio, assim como a
dificuldade em se expressar, de responder com as próprias palavras, de dissertar
sobre qualquer assunto, visto que estão acostumados a responder questões de
múltipla escolha, assinalar certo ou errado, sem emitir opinião pessoal, seguindo a
receita do livro didático ou as exigências dos professores. Para Ausubel (2003, p.
72),
Uma razão por que os alunos desenvolvem frequentemente um mecanismo
de aprendizagem memorizada numa matéria de aprendizagem
potencialmente significativa, prende-se ao fato de aprenderem, a partir de
lamentáveis experiências anteriores, que as respostas substancialmente
corretas que não estejam em conformidade, de forma literal, com aquilo que
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o professor ou manual escolar afirmam não têm qualquer crédito por parte
de alguns professores. Outra razão consiste no fato de, por possuírem um
nível geralmente elevado de ansiedade ou por terem fracassado repetidas
vezes numa determinada disciplina (que reflete, por sua vez, uma aptidão
relativamente baixa ou um ensino inadequado), não possuem confiança
suficiente na capacidade de aprenderem de forma significativa; logo,
acreditam que não têm alternativa para fugirem à aprendizagem por
memorização.

Contudo, pudemos identificar também entre as respostas dos estudantes,
proposições adequadamente formuladas de modo particular pelo estudante, que
corrobora para a afirmação de que ocorreu aprendizagem significativa.
“eu aprendi também que com uma célula pode se ter milhares, porque ela
reproduz ou se multiplica” (A4).
“Células-tronco são células que ajudam quem tem problemas, tipo de visão.
Elas podem ser encontradas no dente de leite”. (A4).
“Células são pequenas e formam nosso corpo humano e dos outros seres
vivos... que se multiplicam com o passar do tempo” (A9).
“São conhecidas como células animal e vegetal as células que existem no
corpo dos animais e no corpo das plantas” (A9)
“As células-tronco ajudam a trazer movimentos, visão, entre outros e são
encontradas no cordão umbilical” (A9).
“Quase todas as células são microscópicas, isto é, tão pequenas que não
podem ser vistas a olho nu. Por isso, se quisermos observar células da pele ou da
folha, precisamos da ajuda de um microscópio”. (A5)
Mas, apesar de se arriscarem escrevendo com as próprias palavras, algumas
respostas foram inadequadas, pois alguns conceitos se encontravam indevidamente
combinados para formar as proposições, como na resposta “meiose divide a célula
em duas partes e a mitose divide a célula em quatro partes” (A18).
Neste caso, o aluno expressa alguns conceitos referentes à divisão celular
como mitose e meiose, mas faz referências equivocadamente a “partes”, como se a
divisão fosse a quebra da célula-mãe em pedaços e não a quantidade de células
produzidas. Neste caso, seria adequado falar que na mitose uma célula se divide
originando duas células exatamente iguais (e não quatro partes) com o mesmo
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número de cromossomos e na meiose uma célula dá origem a quatro células
diferenciadas (e não duas partes), com metade do número de cromossomos, que
não são geneticamente iguais (LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2012).
Na proposição “as células-tronco fazem vários tratamentos: trata câncer,
diabetes, doenças cardíacas, doenças no cordão umbilical, entre outras” (A18). O
aluno confunde a presença de células-tronco embrionárias no cordão umbilical, com
um lugar onde se manifestam doenças. Devemos lembrar que as células-tronco
embrionárias podem se transformam em qualquer tipo celular, daí seu valor
terapêutico.
E, por fim, identificamos confessadamente na proposição de um estudante,
uma das condições que Ausubel (1980, 2003), Santos (2011) e Moreira (2011b)
apontam como fundamentais para que ocorra a aprendizagem significativa, que é a
disposição (ou não) do aluno para aprender: “Nesses tempos que passei
aprendendo com a professora Railda, aprendi pouca coisa, mas, por falta de
interesse meu. Mas, sei que algumas células são responsáveis por manter nós seres
humanos vivos e outras responsáveis por fazer a regeneração da pele e dos tecidos”
(A10).
A necessidade da intencionalidade para aprender é confirmada por Ausubel
(2003, p. 72):
A aprendizagem significativa exige que os aprendizes manifestem um
mecanismo de aprendizagem significativa (ou seja, uma disposição para
relacionarem o novo material a ser apreendido, de forma não arbitrária e
não literal, à própria estrutura de conhecimentos).

4.2.5 Discutir e levar para a vida

Com a finalidade de levar o problema do projeto para a vida, realizamos um
debate sobre o uso das células-tronco embrionárias na pesquisa para a cura de
doenças cardíacas, paralisia, câncer, diabetes entre outras. Para Manzke (2000,
apud Brasil, 2006, p 25), “as aulas de Biologia, e das ciências como um todo, devem
estar disponíveis ao debate e à discussão sobre o papel e as influências exercidas
pelo conhecimento científico na sociedade”.
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O problema do uso das células-tronco embrionárias nas pesquisas consiste
na forma de aquisição das mesmas, através do descarte de embriões usados na
fertilização in vitro, que não serão mais usados pela família doadora. Esse descarte
suscita um forte impacto ético e religioso, que precisa ser conhecido e debatido
gerando reflexões, pois, como cidadãos, conforme preconiza a LDB e os PCNs,
precisamos conhecer problemas globais e locais para nos posicionarmos a respeito
(BRASIL, 2006).
O debate foi conduzido pela professora pesquisadora, que ia instigando os
estudantes a apresentarem seus posicionamentos e argumentos após a leitura dos
textos recomendados. Essa atividade foi gravada em vídeo, transcrita e incluída nas
categorias pré-estabelecidas, e em outras, criadas depois dessa análise preliminar.
Nessa categorização, alguns comentários do blog também foram incluídos. Cenas
do debate são registradas na Figura 27.
Figura 27: Debate sobre o uso de células-tronco embrionárias.

Fonte: Acervo da autora.

As categorias pré-estabelecidas na metodologia e as demais acrescentadas,
ficaram assim constituídas: A – Ausentes; B - Não se posicionou; C - posicionou-se a
favor, sem argumentos; D - posicionou-se a favor, com argumentos; E - posicionouse contra, sem argumentos e F - posicionou-se contra, com argumentos.
Essas categorias foram pensadas de acordo com a sua pertinência para a
pesquisa, ou seja, a partir do posicionamento dos estudantes (dados empíricos)
diante das questões levantadas sobre células-tronco e voltadas às finalidades desta
investigação. Com a leitura destes dados, notamos a presença, entre os estudantes,
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de argumentos consistentes contra e a favor do uso de células-tronco embrionárias
na medicina, cujas respostas estão resumidamente apresentadas na tabela 10.
Tabela 10: Estudantes que se posicionaram sobre tratamento com células-tronco embrionárias
Categorias

Posicionamentos dos estudantes no
debate
A
02
B
02
C
00
D
09
E
01
F
01
Fonte: Análise de conteúdo do vídeo e do blog.

Na categoria “A” foram classificados os estudantes ausentes da sala de aula
no dia do debate; na categoria B, embora presentes, não participaram com
argumentos das discussões, ficando calados ou respondendo “não sei opinar”,
“depois participo no Blog”, porém não foi registrada nenhuma participação destes
estudantes no diário virtual. O grande desafio da educação básica, segundo os
PCNs é:
[...] a formação do indivíduo com um sólido conhecimento de Biologia e com
raciocínio crítico. Cotidianamente, a população, embora sujeita a toda sorte
de propagandas e campanhas, e mesmo diante da variedade de
informações e posicionamentos, sente-se pouco confiante para opinar sobre
temas polêmicos e que podem interferir diretamente em suas condições de
vida (Brasil, 2006, p. 17).

Na categoria C, não ficou registada nenhuma reposta, pois todos os
estudantes que se

posicionaram a

favor

do estudo com células-tronco,

apresentaram argumentos (categoria D), como podemos notar na fala do estudante
(A13):
“Sou a favor, pois com o uso das células–tronco vai ser bem útil para curas de
doenças como paralisia, câncer, dentre outras doenças e também sou a favor, pois o
embrião de onde tiram a célula-tronco seria jogado fora, e não serviria para nada,
assim os cientistas então acharam uma utilidade para esses tais embriões, que seria
a cura para outras doenças.”
Neste caso, percebemos que o estudante empregou dois argumentos para o
qual demonstra conhecimento sobre o sentido do estudo destas células, que é o
possível tratamento de algumas doenças que no momento são incuráveis e a
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importância de usar embriões que seriam usados em tratamento de fertilização, mas
que por alguma razão seriam descartados.
Outros estudantes desta categoria também apresentaram argumentos: “Sou a
favor! Porque o uso de células tronco não tem nada a ver com o aborto. A célulatronco pode ser obtida através do embrião e até mesmo do cordão umbilical. Assim
como a vida termina com a parada das atividades cerebrais, não podemos
concordar com a afirmativa de que existe vida onde não há atividades cerebrais”.
(A19)
“Sim sou a favor, porque é bom e ajuda as pessoas que precisam e pode
salvar muitas vidas e a proibição que tem no Brasil é absurda, porque inúmeras
pessoas que morrem prematuramente ou estão confinados a uma cadeira de rodas,
poderiam se beneficiar dessas pesquisas” (A4)
Nas duas opiniões acima, evidenciamos um posicionamento mais enfático
dos estudantes, além de um conhecimento mais significativo, quando notamos no
primeiro, o emprego de conceitos científicos importantes, como por exemplo,
“embrião, cordão umbilical, atividades cerebrais”. No segundo atingimos visivelmente
um posicionamento político, questionador. Neste sentido, Ausubel (2003, p.22)
afirma:
É verdade que a escola também se preocupa com o desenvolvimento da
capacidade de o aluno adquirir conhecimentos para a resolução prática de
problemas, ou seja, em melhorar a capacidade deste pensar, de forma
sistemática, independente e crítica.

Dois estudantes se enquadraram nas categorias “E” e “F”, se posicionando
contra o uso de células tronco embrionárias na pesquisa para o tratamento de
doenças. O primeiro se proclama contra, mas não apresenta argumento, somente
justifica, que “a célula-tronco tira vida e eu acho errado”.
O segundo apresenta os seguintes argumentos: “Eu sou contra porque o que
eles fazem é tipo como se estivesses matando aquilo (embrião). Porque ele é um
ser que tem vida, por mais que falem que estão ajudando, podem até estar, mas
estão tirando essa vida para ajudar outra” (A15).
Os estudantes incluídos nesta categoria apresentaram uma forte tendência
em julgar os acontecimentos científicos com base em outros conhecimentos que não
o científico, ao afirmarem que há a morte do embrião para que sejam desenvolvidas
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as pesquisas com células-tronco. Esse fato gera uma preocupação, expressa nos
PCNs, ao afirmar que a escola precisa propiciar condições para que o estudante
adquira conhecimentos básicos da investigação científica a fim de reconhecer:
A ciência como uma atividade humana em constante transformação, fruto da
conjunção de fatores históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e
tecnológicos, e, portanto, não neutra; compreender e interpretar os impactos do
desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no ambiente.
Trata-se, portanto, de capacitar o educando para interpretar fatos e fenômenos –
naturais ou não – sob a óptica da ciência, mais especificamente da Biologia, para
que, simultaneamente, adquira uma visão crítica que lhe permita tomar decisões
usando sua instrução nessa área do conhecimento (Brasil 2006, p. 20).

Encerramos a fase II com a socialização do projeto para duas turmas de 2ª
série da escola. Nesta apresentação foram utilizados os slides elaborados pelos
estudantes no aplicativo PowerPoint, no decorrer da pesquisa, respondendo as
questões do projeto, incluindo novos conhecimentos científicos que foram
incorporados à estrutura cognitivas dos mesmos, assim como os mapas conceituais
desenvolvidos durante o processo, conforme representado na figura 28.
Figura 28: Socialização do projeto.

Fonte: Acervo da autora

Os alunos também responderam a questão norteadora do projeto: De que
forma as aplicações de células-tronco podem contribuir para recuperação da saúde
das pessoas e para a melhoria da qualidade de vida? Para a qual, apresentaram as
seguintes conclusões: “O uso de células-tronco na medicina podem contribuir para
recuperação da saúde das pessoas e para a melhoria da qualidade de vida porque
recupera os tecidos lesados, pois tem a capacidade de se transformar em qualquer
tipo de tecido”; “também achamos que muita pesquisa ainda deve ser feita, pois não
tem nada pronto, os próprios cientistas não têm todas as respostas” e
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acrescentaram, “informar mais as pessoas, que precisam entender que estudo com
células-tronco embrionárias não é aborto, pois não foi colocado no útero de
nenhuma mulher e o embrião seria jogado fora, depois de um tempo”.
Encerramos esta etapa, refletindo a cerca do princípio da incerteza de Moreira
(2011b), que considera que “nossa visão de mundo é construída primordialmente
com as definições que criamos, com as perguntas que formulamos e com as
metáforas que utilizamos”. E seguimos para a próxima fase, procurando indícios da
aprendizagem significativa, que discutimos nas avaliações finais.

4.3 TERCEIRA FASE (F3): FINAL: INDÍCIOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Após o desenvolvimento da sequência didática protagonizada mediante o
emprego da Pedagogia de Projetos, realizamos a avaliação final, reaplicando
algumas

questões

da

primeira

avaliação

e

acrescentando

outras

mais

interpretativas, cujos critérios avaliativos adotados foram os mesmos da avaliação
diagnóstica, com ênfase em uma análise comparativa.
Também elaboramos o segundo mapa conceitual, desta vez utilizando o
software Cmap Tools, para analisarmos se ocorreu uma evolução em qualidade e
quantidade dos conceitos aprendidos, sendo, portanto, esta fase essencialmente
avaliativa, por buscar vestígios da Aprendizagem Significativa.
Os indícios de aprendizagem significativa são identificados mediante
explicação dos alunos para determinada ideia, conceito ou fenômeno, e/ou quando
observamos a transferência do conhecimento a outros contextos. A esse respeito
Ausubel é enfático:
[...] o objetivo da transferência considera-se alcançado, se as experiências
de aprendizagem anteriores facilitarem a aprendizagem de tarefas nas
aulas subsequentes – mesmo que os conhecimentos assim adquiridos não
sejam aplicáveis, nem aplicados, a problemas fora da sala de aula. Como é
óbvio, se os conhecimentos forem aplicáveis aos problemas diários, tanto
melhor; mas este não é o principal objetivo da transferência na educação
geral (AUSUBEL, 2003, p. 176).

Neste

sentido,

analisamos

cada

uma

das

atividades

avaliativas

separadamente para identificar as nuances de cada um dos recursos adotados, que
são apresentados na sequência.
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4.3.1 Indícios de Aprendizagem Significativa Mediante Avaliação Escrita.

A aplicação da segunda Avaliação Escrita (APÊNDICE F) ocorreu do mesmo
modo com a participação dos mesmos 19 estudantes e foi realizada no final da
pesquisa, de maneira individual e registrada em fotografias apresentadas na figura
29:
Figura 29: Aplicação da avaliação final na 1ª série do ensino médio na escola Ana Libória, 2013.

Fonte: Acervo da autora

A avaliação final foi composta de seis questões abertas, algumas reflexivas,
umas para buscar na memória, outras com intuito de promover a transferência. A
seleção das questões empregadas encontra-se exposta na tabela 11, com as respostas
consideradas adequadas de acordo com os livros didáticos utilizados e com o
conhecimento científico atual:
Tabela 11: Perguntas e respostas da avaliação final e as referências consultadas
Nº

QUESTÃO
Explique porque a célula é a unidade
básica (morfológica e fisiológica) dos
seres vivos.

1.

2.

Numere de acordo com os níveis de
organização do corpo humano, em
ordem crescente de complexidade (do
mais simples para o mais complexo):

RESPOSTA
Morfológica porque todos
os seres vivos são
formados por células e
fisiológica,
pois
as
atividades
essenciais
como
nutrição,
respiração, reprodução
etc, que caracterizam a
vida ocorrem no interior
das células.
Sequência:
2 Tecido – 5 organismo –
1 célula – 4 sistema – 3
órgão

REFERÊNCIA
AMABIS, J. M. MARTHO,
G. R. Biologia: Biologia
das Células. 3 ed. São
Paulo: Moderna, 2010.

LINHARES, S;
GEWANDSZNAJDER. F.
Biologia Hoje. São Paulo:
Ática, 2012.
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Nº

QUESTÃO
Identifique as células animal e vegetal
e compare sua organização básica,
escrevendo as estruturas exclusivas
em cada um desses tipos de célula.

3.

4.

Todos nós já fomos uma única célula e
hoje nosso corpo é formado por cerca
de 65 trilhões de células. Explique
como isso ocorreu.

Durante a aula de Educação Física,
Pedro sofreu um ferimento extenso na
perna, sendo encaminhado para uma
Unidade Básica de Saúde do
município. O médico que o atendeu,
Sr. Péricles, soube que ele estava
concluindo o Ensino médio e, após
5. indicar um medicamento para passar
no local, perguntou para ele qual era o
tipo de divisão celular que ocorreria
para o processo de cicatrização do seu
ferimento.
a) Qual seria o tipo de divisão?
b) Essa divisão formaria células iguais
ou células diferentes?
A Biologia, com os estudos sobre as
células-tronco,
oferece
grandes
esperanças aos portadores de trauma
com dano permanente. Resultados
recentes, decorrentes da utilização
desses tratamentos, mostram que
animais e algumas pessoas com
6. lesões nervosas apresentam sinais de
recuperação.
Utilizando
os
conhecimentos adquiridos durante a
realização do projeto “Células-tronco”,
escreva qual a principal característica
destas células na qual a ciência
deposita esperança para tratamento de
várias doenças.
Fonte: Elaborada pela autora

RESPOSTA
- vegetal e animal
- C.V: membrana
celulósica (ou parede
celular), vacúolos de
suco celular e
cloroplastos;
- C.A: centríolos,
ausentes nas células
vegetais.
Por meio da divisão
celular: mitose e meiose

REFERÊNCIA
LAURENCE. J. Biologia.
Ed. Nova Geração.
Volume único. 2009, p.
110.

a) Mitose
b) iguais, salvo em casos
de mutações.

LINHARES, S;
GEWANDSZNAJDER. F.
Biologia Hoje. São Paulo:
Ática, 2012.

LINHARES, S;
GEWANDSZNAJDER. F.
Biologia Hoje. São Paulo:
Ática, 2012.

CARNEIRO, S. P; DALFARRA, R. A. As
Situações-problema no
ensino de genética:
estudando a mitose.
Genética na Escola.
Disponível em:
www.sbg.org.br. (2011)
consultado em 01/10/13.
Capacidade
que
as
células-tronco têm de se
dividir e se transformar
em quaisquer tipos de
células especializadas do
corpo

LINHARES, S;
GEWANDSZNAJDER. F.
Biologia Hoje. São Paulo:
Ática, 2012.

O resultado desta avaliação e a análise da mesma serão apresentados em
tabelas e gráficos, juntando as questões que foram repetidas em ambas às
avaliações,
significativa.

de

modo

comparativo,

procurando

vestígios da aprendizagem
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Na questão número um, invertemos a questão aplicada na avaliação
diagnóstica, que era para o estudante buscar na memória, pois percebemos que os
mesmos tinham subsunçores para responder, solicitando agora um esclarecimento
ou justificativa, utilizando o seguinte enunciado: “Explique porque a célula é a
unidade básica (morfológica e fisiológica) dos seres vivos”.
A resposta adequada, de acordo com as referências consultadas é
“Morfológica porque todos os seres vivos são formados por células e fisiológica, pois
as atividades essenciais

como

nutrição,

respiração,

reprodução

etc, que

caracterizam a vida ocorrem no interior das células”.
Tabela 12: Respostas dos estudantes: vestígios de aprendizagem significativa
Questão
Critério
Adequado
Inadequado
Não respondeu
N= 19 estudantes

Questão 1
Nº
18
01
00

%
95
05

Nesta questão, ainda que tenha sido solicitada uma explicação, o resultado foi
positivo, pois, de um total de 19 estudantes, apenas 01 (5%), respondeu
inadequadamente,

enquanto

18

(95%)

responderam

de

modo

adequado,

demonstrando ter compreendido um dos princípios básicos da Biologia celular, como
podemos perceber nas respostas dos estudantes, que foram selecionadas e
apresentadas a seguir:
“A teoria (celular) indica que todos os seres vivos são compostos por células e
as funções vitais ocorrem dentro delas”. (A1)
“Porque ela está presente em todos os seres vivos e realiza as funções de
nutrição, respiração e outras” (A16).
“Porque cada parte do corpo é formada por milhões de células e cada uma
exerce funções dentro do corpo” (A7).
Podemos entender que os estudantes conseguiram explicar a questão,
demonstrando conhecimentos basais sobre a teoria celular ao desenvolver
proposições apropriadas, nas quais se destacam “presente”, “compostas”,
“formadas” e “funções”. De acordo com Ausubel (2003, p. 161), “a estabilidade das
ideias ancoradas refere-se à manutenção da disponibilidade das mesmas ao longo
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do tempo (longevidade) e a clareza ao grau de explicação, lucidez e ausência de
imprecisão e de ambiguidade”.
Essa manutenção da estabilidade e longevidade foi procurada nas questões
de número 2, 3a, 3b e 4, que foram reaplicadas na avaliação final (não
obrigatoriamente na mesma sequência) com a finalidade de fazer uma análise
comparativa com a avaliação diagnóstica. Os dados gerados nas duas avaliações
encontram-se apresentados na tabela 13 e na figura 30 e 31 mediante gráficos,
representando respectivamente a evolução dos resultados identificados nas
questões adequadas e inadequadas:
Tabela 13: Comparação das respostas dos estudantes: avaliação diagnóstica e final.
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
QUESTÕES

AVALIAÇÃO FINAL

Nº

%

Nº

%

Não
respondeu
Nº
%

Nº

%

Nº

%

Não
respondeu
Nº
%

02

07

37

12

63

00

-

14

74

05

26

00

-

3a

11

58

03

16

05

26

16

84

03

16

00

-

3b

00

-

04

21

15

79

10

53

07

37

02

10

04

03*

16

07

37

09

47

15

79

03

16

01

05

Adequadas

Inadequadas

Adequadas

Inadequadas

*Parcialmente adequada, conforme tabela 7 (pag.88), colocada aqui como adequada para efeito de
análise.
Fonte: resultado das avaliações diagnóstica e final
Figura 30: Comparação da avaliação diagnóstica e final – Questões Adequadas.

Evolução dos Resultados – Questões Adequadas

Fonte: Resultado das avaliações diagnóstica e final
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Figura 31: Comparação da avaliação diagnóstica e final – Questões Inadequadas.

Evolução dos Resultados – Questões Inadequadas

Fonte: Resultado das avaliações diagnóstica e final

De acordo com os dados apresentados, observamos que ocorreu uma
variação positiva entre a avaliação diagnóstica e a avaliação final em todas as
questões reproduzidas, com maior ou menor expressividade. Na segunda questão,
referente à classificação dos níveis de organização do corpo humano da menor para
a maior complexidade, as respostas adequadas passaram de 07 (37%) para 14
(74%) e as inadequadas caíram de 12 (63%) para 05 (26%), configurando uma
mudança significativa.
A questão 3a referente à distinção entre células animais e células vegetais
(com uso de imagens). Por ser a que apresentou melhor resultado na avaliação
diagnóstica, foi a que menos se diferenciou, mesmo assim passou de 11 (58%) para
16 (84%) acertos, sendo que manteve o número de questões inadequadas em 16%
e, de maneira satisfatória não houve questões em branco na avaliação final, cujo
dado anterior esse número correspondeu a 26%.
A questão 3b, que trata da classificação das células animais e vegetais de
acordo com a presença ou ausências de determinadas estruturas celulares, partiu
de nenhum acerto na avaliação diagnóstica, para 10 (53%) na avaliação final. No
entanto, aumentou o número de respostas inadequadas de 4 (21%) para 7 (37%),
diminuindo consequentemente o percentual de questões em branco de 15 (79%)
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para 2 (10%), o que demonstra mais segurança dos estudantes em relação aos
conteúdos aprendidos.
Uma das questões que merece destaque é a número 4, que apresenta o
seguinte enunciado: “Todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é
formado por cerca de 65 trilhões de células. Explique como isso ocorreu”.
Na primeira avaliação essa questão correspondia à de número seis, a qual
nenhum estudante respondeu adequadamente, apenas 3 (16%) responderam
parcialmente adequada, quando escreveram “se multiplicando”, que compreendemos
“por múltiplas divisões celulares”. Na avaliação final o resultado foi bastante expressivo,
indo para 15 (79%) acertos e os resultados inadequados caíram de 07 (37%) para 03
(16%), ocorrendo somente 01 (5%) resposta em branco contra 09 (47%) na avaliação
diagnóstica.
A respeito deste tema, é bom ressaltar que os estudantes não apresentavam
subsunçores adequados, necessitando que fossem formados com o uso de um
organizador prévio (visto na etapa II), a fim de manipular intencionalmente a estrutura
cognitiva dos mesmos. A partir deste mecanismo foram desenvolvidas atividades
incluídas no projeto células-tronco, abrangendo diferentes contextos, especialmente na
promoção de repetições com o uso de exercício e jogos no computador e, mediada
neste caso, pela aprendizagem significativa receptiva, realizada com o uso de
Datashow.
A ideia de repetir estas questões ancora-se em Ausubel (2003, p. 161), que
recomenda que “pode verificar-se a estabilidade quer de conhecimentos anteriores

gerais, quer de ideias ancoradas mais específicas, administrando-se uma série de
formas equivalentes de um teste preliminar, durante um intervalo de tempo
especificado”.
A questão número cinco, busca indícios de transferência dos conhecimentos
a outros contextos. Assim, apresentamos um enunciado em forma de situaçãoproblema extraído de (CARNEIRO, DAL-FARRA, 2011): “Durante a aula de Educação
Física, Pedro sofreu um ferimento extenso na perna, sendo encaminhado para uma
Unidade Básica de Saúde do município. O médico que o atendeu, Sr. Péricles,
soube que ele estava concluindo o Ensino médio e, após indicar um medicamento
para passar no local, perguntou para ele qual era o tipo de divisão celular que
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ocorreria para o processo de cicatrização do seu ferimento”. Segundo Figueiredo et
al. (2011, apud CARNEIRO, DAL-FARRA, 2011 ),
As situações-problema podem surgir, tanto de questões cotidianas, quanto
de temas mais restritos às questões científicas, constituindo práticas
pedagógicas relevantes por despertarem no aluno o interesse em
desvendar o “caso” proposto.

No item “A” perguntamos “qual seria o tipo de divisão” envolvida e cuja
resposta é “mitose”, obtivemos uma resposta bastante positiva, apresentando 17
(89%) respostas adequadas e 02 (11%) inadequadas. O mesmo percentual ocorreu
no item “B”, que discute se “essa divisão formaria células iguais ou células
diferentes”, sendo a resposta adequada: “iguais, salvo em casos de mutações”.
Estes dados estão representados na tabela 12.
Tais dados sugerem que as atividades desafiaram os estudantes a assimilar
mais profundamente os conhecimentos biológicos sobre a divisão celular e,
consequentemente, compreender as implicações vinculadas ao assunto tratado no
projeto, bem como transferir para outras situações do cotidiano. Para Ausubel (2003,
p. 174),
A transferibilidade é, em grande parte, uma função da relevância,
significação, clareza, estabilidade, integração e poder explicativo dos
subsunçores originalmente apreendidos que, mais tarde, fazem a
transferência e, como é óbvio, não ocorre automaticamente sem um esforço
intencional para se avaliar e praticar as oportunidades, existentes para a
transferência numa determinada situação de aprendizagem.

Concluindo as discussões da avaliação escrita, incluímos na questão número
seis, o seguinte enunciado:
“A Biologia, com os estudos sobre as células-tronco, oferece grandes
esperanças aos portadores de trauma com dano permanente. Resultados recentes,
decorrentes da utilização desses tratamentos, mostram que animais e algumas
pessoas com lesões nervosas apresentam sinais de recuperação. Utilizando os
conhecimentos adquiridos durante a realização do projeto “Células-tronco”, escreva
qual a principal característica destas células, na qual a ciência deposita esperança
para tratamento de várias doenças”.
A resposta para essa questão, segundo Linhares e Gewandsznajder (2012),
fundamenta-se na “capacidade que as células-tronco têm de se dividir e se
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transformar em quaisquer tipos de células especializadas do corpo”. Obtivemos um
retorno muito expressivo, pois, 17 (89%) estudantes responderam adequadamente e
apenas 02 (11%) não acertaram.
Os resultados positivos (mostrados na tabela 14) referentes a essa questão
são indicadores importantes que dão legitimidade ao trabalho com projetos, pois, a
partir da sequencia didática, ações ou atitudes foram difundidas, mediante aplicação
da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, acrescentando novos
conhecimentos à estrutura cognitiva dos estudantes.
Tabela 14: Respostas dos estudantes: vestígios de aprendizagem significativa
Questão
Critério
Adequado
Inadequado
Não respondeu
N= 19 estudantes

Questão 5a
Nº
%
17
89
02
11
00
-

Questão Q5b
Nº
%
17
89
02
11
00
-

Questão Q6
Nº
%
17
89
02
11
00
-

Além disso, o trabalho com projeto constituiu-se um fator motivador por
oportunizar aos estudantes uma maior dinamicidade na busca de conhecimentos. À
medida que procuravam respostas para suas indagações, refletiam sobre as
dificuldades próprias do tema, especialmente no campo ético e religioso, ao mesmo
tempo em que associavam o problema percebido em seu cotidiano ao conteúdo
escolar. A esse respeito, Zabala (1998, p. 144) ressalta que
[...] historicamente, os métodos globalizantes nascem quando o aluno se
transforma no protagonista do ensino, quer dizer, quando se produz um
deslocamento do fio condutor da educação das matérias ou disciplinas
como articuladoras do ensino para o aluno e, portanto, para suas
capacidades, interesses e motivações.

Sobre a aprendizagem atingida nestas questões, quando o aluno parte de um
problema do cotidiano, interpretando sua realidade e apropria-se do conhecimento
científico, Ausubel (2003, p. 37) defende que:
O valor de uma grande parte da aprendizagem escolar apenas se pode
defender na medida em que melhora a compreensão que um indivíduo tem
de ideias importantes na sua cultura. Se se pudessem motivar os
adolescentes para compreenderem os conhecimentos acadêmicos a esta
luz, isso iria constituir uma parte importante do campo psicológico atual dos
mesmos.

A respeito da verificação da apropriação do conhecimento pelos estudantes,
adotamos o uso de mapas conceituais para complementar o processo avaliativo,
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que foram empregados como instrumentos de avaliação não convencionais, visando
uma análise mais qualitativa e são apresentados comparativamente aos primeiros
mapas conceituais elaborados na avaliação diagnóstica.
4.3.2 Indícios de aprendizagem significativa mediante os mapas conceituais.
Os critérios adotados para a análise dos mapas conceituais finais serão os
mesmos seguidos na fase diagnóstica da pesquisa, ou seja: (A) progressivo, que
analisa o grau de complexidade dos mapas conceituais construídos e (B)
comparativo, entre os mapas construídos nos grupos pelos estudantes e outros
elaborados por Amabis e Martho (2001), especialistas na área.
Nessa fase, os mapas foram elaborados no Software Cmap Tools (figura 32)
pelos mesmos grupos da fase diagnóstica, lembrando que no encaminhamento do
processo, o grupo seis, que continha somente dois integrantes, foi incluído no grupo
dois, que continha apenas três componentes, a pedido dos mesmos.
Figura 32: Elaboração do segundo mapa conceitual – atividade em grupo.

Fonte: Acervo da autora

Sabendo que a aprendizagem significativa é um processo contínuo, de
aquisição e ampliação de significados dos conceitos, Novak (1988, p.125, apud
Peña et al, 2005, p 50) diz que
[...] os mapas conceituais constituem um método para mostrar, tanto ao
professor quanto ao aluno, que aconteceu uma autêntica reorganização
cognitiva, porque indicam com relativa precisão o grau de diferenciação dos
conceitos que possui uma pessoa.
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Para desenvolver essa atividade, assim como na primeira fase, os estudantes
não tiveram acesso a nenhum material que contivesse o assunto abordado, como
livro didático, apostila ou internet, somente foi entregue o primeiro mapa conceitual
que foi digitalizado, impresso e colocado nos computadores mediante apresentação
no PowerPoint, para facilitar a análise e favorecer as modificações necessárias.
Antes de iniciar com a elaboração dos mapas, as especificidades do
programa Cmap tools foram apresentadas através de Datashow aos grupos, que
acompanhavam em seus computadores, conhecendo as ferramentas e aplicando
suas funções, especialmente colocando os conceitos, frases de ligação e os
conectores. Não houve tempo hábil para aplicar as funções de cores e tamanhos
diferenciados.
Os

segundos

mapas

conceituais

elaborados

foram

analisados

comparativamente aos mapas da fase diagnóstica. Segundo Peña et al (2005), “A
comparação dos mapas conceituais construídos em diferentes fases do trabalho,
sobre um tema, pode nos indicar o progresso do aluno nesse sentido”, conforme
veremos nas figuras a seguir:
Figura 33: Comparação entre os mapas conceituais do grupo 1 - A (diagnóstico) e B (final).

A
Fonte: Resultado das avaliações diagnóstica e final

B
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O grupo um elaborou os dois mapas conceituais (A e B) apresentados na
figura 33, onde observamos que poucas alterações conceituais foram realizadas.
Estas poucas alterações foram mais perceptíveis nas frases de ligação e nos
conectores que nos próprios conceitos, que se mostram análogos aos do mapa
anterior.
Alguns conceitos foram suprimidos, como as partes constituintes da célula e
outros foram acrescentados, como por exemplo, os representantes dos seres
eucariontes e procariontes, sendo que apresentam os fungos inadequadamente no
grupo dos procariontes. No entanto, os alunos não descreveram no Blog, conforme
solicitado, o motivo da alteração realizada, quais os problemas detectados que
foram corrigidos, nem explicaram a ausência dos conceitos anteriores.
Notamos que os conceitos seguiram uma sequencia lógica e a presença de
proposições simples sugere a ocorrência de uma diferenciação progressiva. No
entanto, depois de todas as intervenções é viável nos questionar se realmente
houve aprendizagem significativa, como era de se esperar. Sobre isso, (J. R.
Anderson, 1976, apud Ausubel, 2003, p. 143 ) revela
Defender que todos os nós, elos e produções, uma vez estabelecidos na
memória, deixam ‘vestígios inextirpáveis’ que são, no mínimo,
potencialmente significativos, é um pressuposto não parcimonioso e não
substanciado, em desacordo quer com o senso comum, quer com as
experiências quotidianas.
Figura 34: Comparação entre os mapas
conceituais – grupo 2A

O segundo grupo refez o
mapa

conceitual

(figura

35)

mantendo os conceitos anteriores
(figura 34) e aperfeiçoando as
frases

de

ligação

entre

os

conceitos e os conectores, pois
segundo eles, “percebemos que o
mapa que fizemos estava errado.
Como podemos ver nas ligações,
estava meio que desorganizado e
vimos que estava errado sobre as
A

células procarióticas e eucarióticas
porque

Fonte: Avaliação diagnóstica – grupo 2A.

colocamos

que

só

as
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procariontes possuíam parede celular, sendo que as duas células possuem...” (Blog
TIDI. J.S. 24 de outubro de 2013).
Figura 35: Comparação entre os mapas conceituais – grupo 2B.

Novos
conceitos

foram

adicionados

aos

anteriores,

por

diferenciação
progressiva, como
podemos observar
quando

citam

a

divisão celular, pois

B
Fonte: Avaliação final – grupo 2B.

nomeiam

quatro

organelas

e

apresentam
informações sobre

células-tronco. Além disso, fica evidenciado, embora em menor grau, a presença da
reconciliação integrativa na proposição “células, chamadas células-tronco, forma
novas células” e “células são eucariontes, ocorre divisão celular, forma novas
células”.
Para Novak (1988, apud, Peña et al, 2005, p. 132), quando percebermos as
conexões cruzadas como evidencias de novas integrações conceituais entendemos
que deverão ser ressaltadas e discutidas em classe com os estudantes, para
“fomentar na aula a busca de tais relações cruzadas, pois isso é sinal de talento por
parte dos alunos, faceta que seria interessante potencializar em prol de elevar a
própria autoestima”.
Essa nova sequência nos revela que a presença de subsunçores, mesmo
instáveis, o uso de organizadores prévios, as repetições e os exercícios colaboraram
para a aquisição de novos conceitos pelos estudantes, que os possibilitaram compor
proposições mais elaboradas e substantivas. O uso destes materiais, incluindo “os
textos, as figuras e os diagramas gráficos, fornecem deixas substantivas e
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contextuais que melhoram a compreensão conceitual e proposicional e a retenção”
(Ausubel, 2003, p. 143).
Figura 36: Comparação entre os mapas conceituais – grupo 3A.

Observando
os

dois

mapas

conceituais
(Figuras 36 e 37)
elaborados

pelo

grupo

três,

percebemos

uma
grande

transformação,
tanto referente aos
A

conceitos
as

Fonte: Avaliação diagnóstica – grupo 3A.

quanto

frases

de

ligação

e

conectores. Tais mudanças foram explicadas pelo grupo da seguinte forma:
Figura 37: Comparação entre os mapas conceituais – grupo 3B
“No segundo mapa,

nós do grupo três
tivemos

mais

conceitos sobre o
que

são

células,

acrescentamos
mais coisas que no
outro
falamos

mapa,
que

a

pesquisa da célulaB
Fonte: Avaliação final – grupo 3B

tronco ainda está
em andamento e
servem

para

tratamento de doenças como diabetes e paralisia cerebral, falamos também que na
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célula eucariontes tem núcleo, o que tem no núcleo e o que não tem são
procariontes, de que modo que o núcleo se expande, poderíamos falar também de
quanto custa o tratamento e onde têm sido feitos os tratamentos aqui no Brasil.
(BLOG TIDI, 22 de outubro de 2013).
Lembrando Moreira (2011b), os mapas conceituais não são autoexplicativos,
devendo ser, portanto, comentados por quem os elaboram. Assim, notamos uma
coerência entre a fala dos estudantes e o que aparece nas imagens, faltando citar
apenas sobre o tratamento das doenças cardíacas, que também está presente no
segundo mapa.
Os conceitos apresentados no primeiro mapa são recolocados no segundo,
com exceção dos conceitos “animais e vegetais”, e muitos outros foram
acrescentados, por diferenciação progressiva, indo dos conceitos mais estáveis e
mais inclusivos para os menos instáveis e menos inclusivos, configurando uma
aprendizagem significativa subordinativa (AUSUBEL, 1980, 2003).
Merece destaque a nova organização com os conectores, pois colocou cada
componente celular em seu devido lugar e possibilitou a construção de proposições
mais sólidas, enfatizando, conforme pesquisa do projeto, as células-tronco,
referindo-se às pesquisas em andamento, apontando as células-tronco embrionárias
como a mais eficiente para o tratamento das doenças, sem descartar, no entanto, as
células-tronco adultas.
Apontamos como um pequeno equívoco a utilização inapropriada do termo
“expande” ao se referir à divisão celular, cujo uso também não fica claro na
explicação dos estudantes.
Figura 38: Comparação entre
os mapas conceituais – grupo
4A

A comparação entre os
dois mapas conceituais
do grupo quatro (figuras
38

e

39),

apresenta
marcantes,
justificativas
A
Fonte: Avaliação diagnóstica – grupo 4A

também
diferenças
cujas
são
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apresentadas pelos estudantes: “No nosso segundo mapa conceitual colocamos
mais conteúdos e organizamos bem. Células são unidades de vidas, elas se formam
de células-troncos, as mesmas têm eucariontes e procariontes. Eucariontes têm
membrana plasmática, núcleo e citoplasma, núcleo divide meiose e mitose, tem DNA
e nucléolos, o citoplasma contém centríolos, ribossomos, mitocôndrias, complexo
golgiense e lisossomos. Procariontes não tem núcleo, tem citoplasma, membrana
plasmática e parede celular. Células-tronco encontram-se no embrião, no cordão
umbilical, divide-se em onipotentes (unipotentes), pluripotentes, totipotentes. A
mesma é usada em tratamento como câncer, diabetes entre outros” (BLOG TIDI, 22
de outubro de 2013).
Figura 39: Comparação entre os mapas conceituais – grupo 4B

Outro

comentário

foi

acrescentado no Blog
TIDI (24 de outubro de
2013),

esclarecendo

algumas

falhas

percebidas pelo grupo:
“No

nosso

fizemos
conseguimos
B
Fonte: Avaliação final – grupo 4B

sobre

o

mapa,
que
aprender
Células.

Colocamos que célulastronco são usadas em

tratamentos de síndrome de Down, e está errado. Como o tempo estava corrido, não
deu para colocar mais coisas, tipo, onde encontra-se as células-tronco. Ainda faltam
muitas coisas no nosso mapa. Mais o que aprendemos foi isso ai!”
A maioria dos conceitos presentes no primeiro mapa permanece no segundo,
com exceção das funções das estruturas celulares “energia, oxigênio e proteção”,
contudo, outros foram adicionados, por diferenciação progressiva, configurando uma
aprendizagem significativa subordinativa, na qual os conceitos mais gerais
aparecerem na posição cimeira. (AUSUBEL, 1980, 2003).
Também reconhecemos o emprego da reconciliação integrativa na construção
da seguinte proposição: “célula, tem eucarionte, que tem núcleo, divide mitose,
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produz novas células”. A reconciliação integrativa acontece quando se exploram as
ideias relacionadas umas com as outras, buscando reconciliar inconsistências reais
ou aparentes (AUSUBEL, 2003).
Figura 40: Comparação entre os mapas conceituais – grupo 5A

O segundo
mapa

conceitual

(figura

41)

elaborado

pelo

grupo

cinco,

apresenta

muitas

modificações

em

relação

ao

primeiro
40),
A

(figura
com

acréscimo

o
de

conceitos

Fonte: Avaliação diagnóstica – grupo 5A

importantes.

Figura 41: Comparação entre os mapas conceituais – grupo 5B

Em relação
ao primeiro mapa,
todos os conceitos
foram mantidos e
muitos

outros

foram conectados,
tais

como,

constituintes

os
da

membrana
plasmática,

organelas

B
Fonte: Avaliação final – grupo 5B

citoplasmáticas
as

nucleares.

as

e

funções

135

Foi aberto um amplo leque conceitual sobre divisão celular e suas funções,
assim como a respeito de células-tronco, onde apontam a cura (tratamento) para
algumas doenças.
Do mesmo modo que o grupo um, os estudantes deste grupo também não
expuseram no Blog as razões para as alterações realizadas, como foi solicitado,
portanto, não compreendemos que análise fizeram, se reconheceram falhas ou
problemas em algumas ligações conceituais.
Em nossa análise, observamos a falta de setas direcionais em boa parte dos
conectores, dificultando a compreensão das proposições, mas, que sugere a
ocorrência de uma sequência lógica, na qual os conceitos são incorporados por
diferenciação progressiva. A ausência de direcionamento dos conectores não nos
permite afirmar se ocorreu ou não a reconciliação integrativa.
Com os resultados aqui impressos, podemos considerar o uso de mapas
conceituais como uma alternativa poderosa para avaliar o desenvolvimento dos
estudantes ao longo de um processo. Apesar de não ser um método avaliativo
convencional, permite visualizar espacialmente as representações do conhecimento
na sua estrutura cognitiva, pois,
[...] como é óbvio, as ideias verbais ancoradas não precisam,
necessariamente, de ser expressas de forma proposicional (em frases).
Muitas vezes, os modelos esquemáticos e os diagramas, os gráficos, etc.,
indicam a relação entre as ideias de forma mais eficaz e sucinta do que as
frases e os parágrafos. Podem, assim, servir como organizadores
avançados em muitos casos, especialmente para aprendizes que
consideram mais fácil ‘apanhar’, com uma vista de olhos, um modelo
explicativo do que ler frases e parágrafos sucessivos. (AUSUBEL, 2003, p.
143).

Ao comparar os mapas conceituais criados pelos estudantes aos dos
especialistas, notamos que os primeiros, apesar de terem adquirido um número
bastante expressivo de conceitos ao longo do projeto, estão aquém dos conceitos,
das proposições e, sobretudo das conexões que representam a reconciliação
integrativa, concebidos pelos especialistas. No entanto, é importante lembrar que os
mapas dos especialistas não foram apresentados aos estudantes durante o estudo,
e que são elaborados por temas particulares do conteúdo, enquanto que os mapas
dos estudantes foram elaborados seguindo uma visão global, ou seja, foi solicitado
que eles colocassem tudo que aprenderam sobre células, incluindo o assunto do
projeto.
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Por essa razão, escolhemos nessa etapa, aqueles mapas que mais se
aproximaram do assunto tratado no decorrer do projeto, como por exemplo,
selecionamos um mapa do núcleo e dos cromossomos, um do citoplasma e um
sobre divisão celular.
Nos dois primeiros mapas, apesar de ocorrerem muitos conceitos em comum,
essa semelhança é maior nos conceitos mais inclusivos (gerais), ou seja, que
aparecem primeiro no mapa a partir do conceito principal. Especialmente no caso do
mapa referente ao citoplasma, os alunos não citam as organelas exclusivas dos
vegetais, tampouco fazem referências às funções das demais, apresentando poucos
conceitos menos inclusivos (específicos), conforme é demonstrado nas figuras 42 e
43.
Figura 42: Mapa conceitual sobre núcleo e cromossomos. (Amabis e Martho, 2001).

Fonte: CD-ROM (Amabis e Martho, 2001).
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Figura 43: Mapa conceitual sobre o citoplasma. (Amabis e Martho, 2001).

Fonte: CD-ROM (Amabis e Martho, 2001).

No mapa sobre divisão celular, observamos um distanciamento maior entre os
conhecimentos dos estudantes em relação aos conceitos sugeridos pelos
especialistas. Embora o assunto tenha sido tratado em sala de aula e publicado no
Blog, a ênfase dada pelos estudantes foi maior nas funções destes fenômenos do
que no processo e nas fases em que ocorrem, segundo observamos na figura 44.
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Figura 44: Mapa conceitual sobre Divisão Celular. (Amabis e Martho, 2001).

Fonte: CD-ROM (Amabis e Martho, 2001).

A falta desses conceitos foi previsível, primeiro porque estão completamente
distanciados do vocabulário dos estudantes, segundo, não é foco do interesse dos
mesmos, que preferem saber como ocorrem a formação das células germinativas, a
fecundação e a geração de um novo ser, terceiro, também passa pela ideia do
esquecimento, que segundo Ausubel (2003, p. 44),
Em termos processuais, contextualiza-se como a segunda fase, ou fase
‘obliterante’, da subsunção, na qual o teor e a substância distintas de uma
ideia apreendida e subsumida de forma significativa é, no início, dissociável
da ideia ancorada (subsunçora), perdendo gradualmente a dissociabilidade
e sendo, por fim, completamente assimilada pelo significado mais geral do
subsunçor mais estável e inclusivo.

Em todas as fases apresentadas, os estudantes envolveram-se na realização
das atividades, mediante o compartilhamento de significado com os colegas e
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professores,

procurando

colaborar

com

argumentos

consistentes

para

o

enriquecimento dos debates e possíveis tomadas de decisões e posicionamentos.
É importante ressaltar que, superadas as dificuldades iniciais de desinteresse,
as atitudes mais marcantes observadas foram o entusiasmo e o empenho dos
estudantes, que transformaram as aulas, especialmente as realizadas no laboratório
de informática, num ambiente envolvente, animado e de troca, favorecendo o
diálogo entre os grupos e influenciando a aprendizagem significativa.
Com essas novas atitudes, os estudantes foram aumentando suas
participações nas aulas, adquirindo hábitos de leitura, trazendo para a sala de aula
textos sobre o tema do projeto, demonstrando maior interesse em responder as
questões por eles levantadas, elaborando os slides com o resultado do projeto.
Entretanto, isso não se refletiu sobre a participação dos mesmos no Blog, cuja
intenção era que as atividades fossem realizadas neste espaço de forma autônoma,
a qualquer momento ou lugar onde o estudante tivesse acesso à internet, para
pesquisar, acessar e ler os sites sugeridos, discutir sobre as produções dos mapas
conceituais, responder as questões do projeto, entre outras atividades sugeridas.
É importante frisar que antes de iniciar o trabalho com o Blog aplicamos um
questionário com os estudantes para verificar a disponibilidade de internet em suas
residências, para que houvesse um retorno, mesmo à distância, das atividades
propostas. O perfil dos estudantes para o uso de computadores é apresentado na
figura 45.
Figura 45: Perfil dos estudantes para o uso de computadores

Os gráficos demonstram que todos os estudantes já usaram computadores,

Fonte: Questionário aplicado com os estudantes da 1ª série do ensino médio da Escola Ana Libória.

embora menos da metade tenham feito algum curso de informática. 12 estudantes
tem computador em casa, mas, apenas 09 com acesso à internet. Quando
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perguntados sobre onde acessam a internet, quando não têm em casa, são dadas
respostas como: em lan houses, no trabalho, na escola, na casa de amigos, mas, a
grande maioria (43%) acessa via celular.
A figura 46 mostra a interface do Blog TIDI no computador e no celular,
demonstrando que a navegabilidade no primeiro é mais dinâmica por conter uma
visão global de todas as páginas, bem como o acesso a outros blogs e sites,
enquanto no celular aparece uma página por vez, configurando um fluxo mais linear,
porém, pouco atrativo para os estudantes, conforme demonstra a seguinte fala: “nos
primeiros dias eu não entrava porque só tinha internet no celular” (A3).
Figura 46: Interface e navegabilidade do Blog no computador e no celular

Fonte: Print screen do Blog TIDI na web.

Dessa forma, a utilização do Blog ocorreu principalmente na escola, no
horário das aulas de Biologia, enquanto havia internet, e, por ser muito demorada,
dada a velocidade de conexão de 2MB para dois laboratórios de informática, as
postagens dos estudantes por diversas vezes não se completavam e eles perdiam o
que tinham digitado.
A repetição desse fato foi gerando uma resistência dos estudantes pelo
recurso, que passou a não ser tão convidativo quanto outras opções que eles
disponham, como as redes sociais e programas de mensagens instantâneas via
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celular, como podemos observar na fala da estudante “eu tentava postar algo, aí não
postava, eu ficava logo com raiva, não tenho paciência” (A2), ou “a gente poderia
fazer o Blog como um grupo no Whats, ou criar uma página no facebook” (A12).
Essa resistência inicial fez com que os recursos do Blog não transcendessem
o espaço escolar, pois não ocorreu a apropriação por parte dos estudantes, levandoo para seu cotidiano. A esse respeito, eles apresentaram os seguintes argumentos:
“às vezes eu tinha trabalho de outras disciplinas e não dava tempo entrar no blog”
(A6); “porque não tinha como entrar no blog no meu tempo de folga” (A5). E o
argumento mais comum: “não tinha internet em casa”.
Após o furto dos equipamentos da internet na escola e com a pesquisa em
andamento, recorremos a uma lan house (figura 47) para que os estudantes
concluíssem as análises dos mapas conceituais da fase final. Como essa atividade
foi realizada no horário oposto ao da aula, boa parte da turma não compareceu, pois
muitos trabalham como menores aprendizes, afastando-os mais ainda do Blog.
Figura 47: Na Lan House concluindo as atividades no Blog

Fonte: Acervo da autora

No entanto, apesar das adversidades, alguns relatos apontam aspectos
positivos: “foi um jeito bacana de estudar e aprender, porque poderíamos fazer até
em casa” (A7); “Achei o Blog positivo, pois é uma maneira mais divertida de estudar
e gostei bastante do assunto sobre células-tronco” (A14); “até me tirou dúvidas nas
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provas. Gostei” (A14); “foi mais fácil para fazermos as tarefas e responder as
perguntas”.
Como resultado final do emprego do Blog, tivemos 72 comentários,
distribuídos nas 10 páginas criadas, sendo 14 de intervenções ou mediações da
aprendizagem, realizadas por mim, solicitando novas postagens para complementar
a discussão ou esclarecer as dúvidas dos estudantes sobre o local apropriado para
abordar cada tarefa proposta. Foram raras as postagens fora do ambiente escolar,
com exceção das postagens na lan house e, apenas uma publicação espontânea no
mural de recados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivenciamos cotidianamente na sala de aula um desalento pela falta de
perspectivas de uma educação de qualidade. Há um descompasso entre o que o
professor ensina e o que o aluno aprende verdadeiramente. Quando se trata do
ensino de ciências essa preocupação é ampliada, pois nos deparamos com uma
certa aversão que a maioria dos estudantes demonstra a respeito desses conteúdos.
De acordo com o que observamos no ensino médio, essa apatia tende a
persistir porque a Educação em Ciências, especialmente de Biologia, neste nível de
ensino, tende a ter pouco significado para o estudante, pois não são explicitadas as
relações entre os conteúdos escolares e a vida do estudante ou ao processo
histórico em que surgiram, portanto, pouco contribui para a formação do cidadão,
como recomenda os PCNs.
A decisão de investigar o ensino mediante a pedagogia de projeto dá-se por
esta se constituir uma prática potencialmente significativa e que dialoga com a
realidade do estudante ao proporcionar o estudo conceitual, procedimental e
atitudinal a partir de problemas reais do cotidiano, o que gera uma predisposição
motivacional, à medida que permite o envolvimento do aprendiz na própria
aprendizagem.
O emprego da pedagogia de projeto se justifica no sentido de favorecer a
criação de um ambiente educacional agradável e não arbitrário, o que colabora para
uma aprendizagem não literal, tendo em vista que os estudantes não são meros
repetidores de informações.
Ao

acrescentar

as

Tecnologias da

Informação

e

Comunicação

no

desenvolvimento do projeto, agregamos mais um elemento motivador, por se
constituir, segundo Papert (1994), um artefato adorado por crianças e jovens,
aproximando a escola do contexto social em que o estudante vive e mantém contato
permanente com essas ferramentas, seja em casa, no trabalho e mais
expressivamente no próprio celular, sem limitação espacial e temporal.
O uso destes recursos mobiliza diversos saberes e possibilidades
educacionais, incluindo a apresentação de vídeos, o uso de objetos de
aprendizagem e de softwares educativos, que permitem a exposição dos conteúdos

144

sob vários contextos, mediante exercícios e repetições, contribuindo para uma
aprendizagem significativa.
A seleção da Teoria da Aprendizagem Significativa para delinear esta
pesquisa, ocorreu por esta considerar aspectos importantes do desenvolvimento do
aprendiz, a saber:
A ideia principal da teoria diz respeito à incorporação de novas informações
na estrutura cognitiva do estudante, mediante a ligação com conhecimentos já
consolidados. Sendo, desta forma, os conhecimentos prévios o fator mais relevante
para construir aprendizagens futuras, cabe aos professores promover avaliações
diagnósticas com a finalidade de descobrir esses conhecimentos e ensinar a partir
destes resultados, organizando uma ação didática apropriada.
Para maior compreensão do assunto, Ausubel sugere como segunda
prerrogativa, a organização hierárquica do conteúdo numa sequência que deve
migrar das ideias mais inclusivas (gerais) e mais estabelecidas do tema estudado,
para as mais específicas e menos estáveis, sendo diferenciadas progressivamente.
Contrário a isso, no estudo da Biologia celular, os livros didáticos do ensino médio
apresentam uma disposição inversa, onde os conteúdos são organizados de célula
(mais específico e menos estável) a organismo (um conceito mais geral e
geralmente mais estabelecido).
A terceira ideia da teoria Ausubeliana diz respeito à condição favorável do
estudante para aprender significativamente. Essa predisposição relaciona-se à visão
mais humanista da teoria defendida por Novak (apud Moreira, 2011b), que
consideram o estudante como uma pessoa que pensa, sente e faz. Assim, as
experiências mais significativas são aquelas em que há o envolvimento pessoal do
estudante na resolução dos problemas do cotidiano, fazendo uma articulação dos
mesmos com os conteúdos estudados.
Esse estado de predisposição favorável do aprendiz foi especialmente notado
quando utilizamos as tecnologias presentes no laboratório de informática para
mediar o desenvolvimento do projeto, segundo as etapas estabelecidas por Santos
(2011) na sequência didática (fase II) e, na terceira fase, durante a elaboração do
segundo mapa conceitual utilizando o software Cmap Tools.
A vantagem de avaliar mediante o uso de Mapas Conceituais, é que
visualizamos o sentido do todo, identificando a quantidade e a qualidade dos
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conceitos ou erros de significados que o estudante apresenta, bem como as
relações conceituais que se estabelecem entre os conteúdos disciplinares, naquele
momento de aprendizagem.
Dessa forma, podemos considerar o uso de mapas conceituais como uma
alternativa eficiente para analisar o desenvolvimento dos estudantes ao longo de um
processo educacional, porque permite visualizar espacialmente as representações
do conhecimento presentes na sua estrutura cognitiva.
Na turma em que foram empregados, notamos um acréscimo substancial na
quantidade e qualidade dos conceitos aprendidos, embora quando comparado aos
mapas dos especialistas, estão aquém dos conceitos, proposições e, sobretudo, das
conexões que concebem a reconciliação integrativa, idealizados pelos especialistas,
se assemelhando mais nos conceitos mais inclusivos (gerais).
Com relação à prova escrita, observamos que os resultados foram positivos,
com maior ou menor expressividade. Quando comparamos a avaliação diagnóstica
e a avaliação final em todas as questões reaplicadas, bem como, os resultados das
demais

questões,

percebemos

que

apresentam indícios

de

que

ocorreu

aprendizagem significativa, sendo acrescentados novos conhecimentos à estrutura
cognitiva dos estudantes.
O emprego das tecnologias pelos estudantes se configurou como um aspecto
positivo e motivador no que se refere à pesquisa, ao uso de objetos de
aprendizagem e na elaboração de mapas conceituais. No entanto, essa motivação
não se estendeu ao blog, que foi utilizado quase que exclusivamente no espaço
escolar.
Observamos que a não apropriação deste recurso por esta turma pode ter
sido provocada pela lentidão da internet na escola, cuja velocidade de conexão de
2MB, para dois laboratórios de informática, não permitia que os estudantes
concluíssem as postagens dos comentários e eles perdiam o que tinham digitado,
causando desapontamento.
O furto dos equipamentos da internet na escola, no meio da pesquisa,
também refletiu no distanciamento do blog, pois o tempo de uso pelos estudantes foi
insuficiente para se apropriar das ferramentas e alcançar a autonomia.
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Além disso, alguns estudantes consideraram o blog uma ferramenta
ultrapassada e apontaram outras redes sociais e programas de mensagens
instantâneas via celular, como sugestão para futuras atividades, por apresentar
maior interação, dinamicidade e maior integração multimídia.
Embora o blog não tenha sido aprovado pela maioria dos estudantes, alguns
apontaram aspectos positivos, considerando-o uma forma interessante de estudar e
aprender, além da possibilidade de desenvolver as atividades em casa.
Dessa forma, sugerimos esta ferramenta como potencialmente viável, para
servir como repositório de atividades e como um espaço mediador da aprendizagem,
onde o pré-requisito principal para uso é a sua assimilação pelo estudante, que deve
ser conquistada quando este, sozinho ou em grupo, se envolver em todos os
momentos de sua criação, sendo os autores do próprio Blog.
Por fim, embora o produto sugerido não tenha sido unanimidade entre os
estudantes da turma pesquisada, consideramos válida a experiência de vincular as
Tecnologias da Informação e Comunicação ao projeto de aprendizagem, pois
contribuiu para a aprendizagem significativa dos conteúdos de Biologia celular, ao
ser abordado numa sequência didática dinâmica, motivadora e vivencial.
O uso de projetos na prática pedagógica, embora se constitua como um
processo mais demorado e que também demanda mais empenho ou trabalho por
parte do professor, pode gerar oportunidades construtivas, além de melhorar o
processo de ensino e aprendizagem por seu caráter desafiador e provocador.
A forma como foram distribuídas as ações da pesquisa facilitou e evidenciou o
aprendizado, pois verificamos os conhecimentos prévios dos estudantes na primeira
fase, organizamos uma sequência didática, aplicada na fase posterior e no final,
repetimos as avaliações a fim de identificar indícios de aprendizagem significativa
ocorrida durante o processo.
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) em uma
pesquisa. Após ler as informações abaixo e aceitar fazer parte do estudo, assine
este documento, conforme espaço específico no final do mesmo. O termo está em
duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.
Garantimos que todas as informações fornecidas serão mantidas em sigilo,
servindo exclusivamente como dados da pesquisa.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto: Metodologia de Projeto na Aprendizagem Significativa do
Conteúdo de Biologia Celular no Ensino Médio
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Estadual
de Roraima
Pesquisador Responsável: Railda Sales da Silva Alves
Contato: (95) 9128-8867 / 8113-1791
Professor Orientador: Prof. D.Sc. Sílvio José Reis da Silva.
Contato: (95) 9114-6177
Este trabalho tem como objetivo geral pesquisar de que maneira a
Metodologia de Projetos e os recursos das tecnologias da informação e
comunicação potencializam a Aprendizagem Significativa dos conteúdos de Biologia
Celular no 1º ano do Ensino Médio.
. O delineamento metodológico foi construído baseado em uma abordagem
qualitativa de pesquisa, tendo como referência as orientações do método da
Observação Participante. A coleta de dados será realizada através de organização
de uma ação pedagógica como estratégia de aprendizagem de conceitos científicos
de Biologia Celular, que será realizado a partir do planejamento coletivo de um
projeto de aprendizagem com os sujeitos da pesquisa: professor da turma, professor
pesquisador e alunos. O desenvolvimento contempla ações avaliativas e
interventivas, a saber: prova escrita, elaboração de mapa conceitual, pesquisa na
internet e bibliográfica, apresentação de recursos multimídias, debate, autoavaliação
e elaboração de um produto final em mídia.

_______________________________
Railda Sales da Silva Alves
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA COMO SUJEITO

Eu, _________________________________, abaixo assinado, concordo em
participar como sujeito, voluntariamente do estudo “Metodologia de Projeto na
Aprendizagem Significativa do Conteúdo de Biologia Celular no Ensino Médio” em
que será verificado se esta metodologia contribui para a aprendizagem significativa
dos conteúdos de Biologia Celular no Ensino Médio. Fui devidamente informado e
esclarecido pela pesquisadora Railda Sales da Silva Alves sobre a pesquisa, os
procedimentos nela envolvidos, bem como dos possíveis riscos e benefícios
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que
também posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a
qualquer penalidade.

Boa Vista,____/____/2013

NOME E ASSINATURA DO SUJEITO OU RESPONSÁVEL (menor de 21 anos):

_______________________
(Nome por extenso)

______________________
(Assinatura)
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APÊNDICE B: AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
Nome completo da mãe ou responsável:.......................................................................
Nacionalidade: .........................................Naturalidade.................................................
Profissão: .......................................................................................................................
RG: ....................................................... CPF ................................................................
Endereço:................................................................................. Tel.: .............................
Nome Completo do filho (a): ..........................................................................................
Nacionalidade:.......................................................Idade: ..............................................
Objeto: Fotografias, áudios e vídeos dos alunos desenvolvendo o Projeto de
Aprendizagem, referente à Pesquisa “METODOLOGIA DE PROJETOS NA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DO CONTEÚDO DE BIOLOGIA CELULAR DO
ENSINO MÉDIO” na escola Estadual “Ana Libória” ou em outros espaços
educativos.
Neste ato, a título gratuito, autorizo a RAILDA SALES DA SILVA ALVES, aluna do
Mestrado Profissional do Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima,
com sede na Rua Sete de Setembro, 231, Bairro Canarinho na cidade de Boa Vista,
a reproduzir a imagem do meu filho na home page da entidade e no Blog “Teia de
Informações Digitais Interativas – TIDI”, em periódicos impressos, em CD- Rom e
outro suporte multimídia da entidade, sem limite de tiragem e, para todos os fins
científicos e educacionais aqui não expressamente mencionados.
Declaro, ainda, que autorizo, nas mesmas condições acima mencionadas, a
reproduzir a imagem do meu filho fixada na(s) foto(s), objeto desta autorização em
aulas teóricas de cursos de graduação, pós–graduação e aperfeiçoamento
profissional e nos materiais impressos ou eletrônicos distribuídos aos alunos, em
palestras, em trabalhos a serem apresentados em eventos científicos e para todos
os fins científicos e educacionais aqui não expressamente mencionados.
Somente não autorizo a inclusão do nome do meu filho em nenhuma das imagens a
serem utilizadas pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA.

Boa Vista,...............de ............................de 2013.
Assinatura do Responsável:..........................................................................................
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APÊNDICE C: PRIMEIRA AVALIAÇÃO ESCRITA
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS
ALUNO:__________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

1. Como regra geral, qual a unidade que forma o corpo dos seres vivos?
_____________________________________________________________
2. Numere de acordo com os níveis de organização do corpo humano em ordem
crescente de complexidade (do mais simples para o mais complexo):

TECIDO

ORGANISMO

CÉLULA

SISTEMA

ÓRGÃO

3. Identifique as células animal e vegetal e compare sua organização básica,
escrevendo as estruturas exclusivas em cada um desses tipos de célula.

Célula:

Célula:
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4. Desenhe uma célula.

5. As células não são visíveis a olho nu. Qual o equipamento pelo qual podemos
estudá-las com tantos detalhes?

6. Todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é formado por cerca de
65 trilhões de células. Explique como isso ocorreu.

7. Apesar da diversidade de formas e funções, todas as células eucarióticas
apresentam algumas estruturas em comum contidas em seu citoplasma,
denominadas organelas. Cite 03 ou mais que você conhece.
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APÊNDICE D: PROJETO DE APRENDIZAGEM “CÉLULAS-TRONCO”
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
PROJETO DE APRENDIZAGEM

Público alvo: Turma 120 – Vespertino
Tema: Biologia Celular
Delimitação do Tema: Células-tronco
Problema: De que forma as aplicações de células-tronco podem contribuir para
recuperação da saúde das pessoas e para a melhoria da qualidade de vida?
Objetivo geral: Pesquisar como as células-tronco podem contribuir para a cura de
certas doenças e garantir uma melhoria na qualidade de vida das pessoas.
Certezas Provisórias:
- pode gerar outra vida
- Reconstrói outras partes do corpo
- Só existe um tipo de célula-tronco.
Dúvidas provisórias;
- O que são Células-tronco?
- Onde são encontradas as Células-tronco?
- Para que servem?
- Como podem ser usadas?
- quanto custa o tratamento com células-tronco?
- como podem ser guardadas?
- Em quantas pessoas já fizeram testes?
- Como elas surgem?
- As células-tronco são iguais a outros tipos de células?
- Quais doenças elas podem curar?
- Onde são realizados tratamentos com células-tronco no Brasil?
- Os resultados são sempre positivos?
- Tem algum efeito colateral?
- Por que as pessoas tem que ser compatíveis?
- A pessoa doadora de Células-tronco pode ser prejudicada?
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Conteúdos Abordados
Conteúdo

Forma de Assimilação

Organização
celular
da
vida:
- A célula como unidade estrutural e funcional dos seres
vivos;

Subordinada
e
Superordenada,
mediante diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa.

- Dimensões celulares;
- Células procarióticas e eucarióticas;
- Células vegetais e animais;
- Ciclo celular: interfase, divisão mitótica e meiótica.

Metodologia
- Pesquisa bibliográfica e na internet;
- Apresentação de vídeos educativos, slides e objetos de aprendizagem;
- Elaboração de mapas conceituais;
- Debates;
- Participação e Interação no Blog TIDI, na resolução de atividades, comentários nas
postagens, explicação dos mapas conceituais;
- Produção de uma apresentação de slides para apresentar os conceitos adquiridos
durante o desenvolvimento do projeto;
- Socialização do projeto no ambiente escolar;
- Avaliação diagnóstica, processual e final.
Cronograma
Meses
Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

Ações
3
Avaliação diagnóstica

4

Apresentação de vídeos
educativos, slides e objetos de
aprendizagem;

2

4

1

2

3

4

1

2

X

X

X
X

X

X

Pesquisa bibliográfica e na
internet
Participação e Interação no
Blog TIDI, na resolução de
atividades, comentários nas

3

x

Elaboração do projeto de
aprendizagem
Elaboração de mapas
conceituais

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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postagens, explicação dos
mapas conceituais.
Debates em sala
Produção de atividade
Socialização do projeto
Avaliação final

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Avaliação
- Avaliação escrita diagnóstica e final (prova escrita);
- Mapas conceituais;
- Observação e análise da participação do aluno durante todo processo, em sala de
aula e no Blog;
- Produção de texto sobre células;
- Análise de conteúdo do debate;
- Socialização do projeto.
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APÊNDICE E: ELABORAÇÃO DE TEXTO SOBRE CÉLULAS
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS

NOME:________________________________________________________
Texto: Escreva tudo que você estudou sobre células (inclua células-tronco):
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APÊNDICE F: SEGUNDA AVALIAÇÃO ESCRITA
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS

ALUNO:____________________________________________________________
AVALIAÇÃO FINAL
1. Explique porque a célula é a unidade básica (morfológica e fisiológica) dos seres
vivos.

2. Numere de acordo com os níveis de organização do corpo humano em ordem
crescente de complexidade (do mais simples para o mais complexo):

TECIDO

ORGANISMO

CÉLULA

SISTEMA

ÓRGÃO

3. Identifique as células animal e vegetal e compare sua organização básica,
escrevendo as estruturas exclusivas em cada um desses tipos de célula.

Célula:

Célula:
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4. Todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é formado por cerca de
65 trilhões de células. Explique como isso ocorreu.

5. Durante a aula de Educação Física, Pedro sofreu um ferimento extenso na perna,
sendo encaminhado para uma Unidade Básica de Saúde do município. O médico
que o atendeu, Sr. Péricles, soube que ele estava concluindo o Ensino médio e,
após indicar um medicamento para passar no local, perguntou para ele qual era
o tipo de divisão celular que ocorreria para o processo de cicatrização do seu
ferimento.
a) Qual seria o tipo de divisão? ________________________________________
b) Essa divisão formaria células iguais ou células diferentes?

6. A Biologia, com os estudos sobre as células-tronco, oferece grandes esperanças
aos portadores de trauma com dano permanente. Resultados recentes,
decorrentes da utilização desses tratamentos, mostram que animais e algumas
pessoas com lesões nervosas apresentam sinais de recuperação. Utilizando os
conhecimentos adquiridos durante a realização do projeto “Células-tronco”,
escreva qual a principal característica destas células na qual a ciência deposita
esperança para tratamento de várias doenças.
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ANEXOS
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ANEXO A: MODELO DE PROJETO DE APRENDIZAGEM UTILIZADO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA
PROJETO DE APRENDIZAGEM
1. PÚBLICO ALVO:
2. TEMA:
3. DELIMITAÇÃO DO TEMA:
4. PROBLEMA:
5. OBJETIVO:
6. CERTEZAS PROVISÓRIAS: (O que sabemos)
7. DÚVIDAS TEMPORÁRIAS: (O que não sabemos)
8. CONTEÚDOS ABORDADOS
COMPONENTE
CURRICULAR

EIXO

CONTEÚDO

HABILIDADES

9. METODOLOGIA
10. CRONOGRAMA
AGOSTO/SETEMBRO
AÇÃO
1ª sem 2ª sem 3ª sem 4ª sem 5ª sem 6ª sem

11. AVALIAÇÃO
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ANEXO B: TEXTO DIVIDINDO PARA CRESCER (ORGANIZADOR PRÉVIO)
DIVIDINDO-SE PARA CRESCER
Renato Sabbatini
De todos os fenômenos naturais que fazem parte da vida, talvez o que mais
nos impressiona e nos maravilha é o da divisão celular. É através dele que os
organismos vivos crescem, se desenvolvem e se multiplicam: seria quase um
milagre se os cientistas não entendessem como funciona. Portanto, a divisão celular
é praticamente sinônimo de vida.
Isso tudo me veio à mente com a concessão, na semana passada, do prêmio
Nobel de Medicina e Fisiologia para três cientistas que realizaram importantes
pesquisas para esclarecer como funciona a divisão celular, Leland H. Hartwell, R.
Timothy Hunt e Paul M. Nurse. O primeiro é americano e trabalha no importante
Fred Hutchinson Câncer Research Center, em Seattle, EUA, e os dois últimos são
pesquisadores do Imperial Câncer Research Fund, na Inglaterra. As descobertas já
estão rendendo importantes consequências para um dos males que afligem o
organismo humano quando algo funciona errado com a divisão celular: as pesquisas
mostram que o câncer é um dos seus resultados, pois nele as células que eram
normais começam a se multiplicar desordenamente e de forma anormal.
Existem dois tipos de divisão celular: a mitose e a meiose. Na mitose uma
célula se divide em duas iguais. As células-filhas têm o mesmo número de
cromossomos que a célula-mãe e geralmente são do mesmo tipo. Sem a mitose,
morreríamos rapidamente, pois cerca de 2 bilhões de células por dia morrem e são
substituídas através da divisão mitótica, no fenômeno da regeneração celular.
Quando pegamos uma queimadura solar isso se torna bem evidente: a pele
que descasca é formada por bilhões de células da epiderme que morreram por ação
dos raios ultravioletas. O eritema (vermelhidão) é uma forte reação inflamatória, com
aumento do fluxo sanguíneo no local, provocando os três sintomas clássicos da
medicina, dor, rubor e calor. A pele “nova” que surge em seu lugar é formada pela
divisão das células que sobraram (ainda bem!). Em uma queimadura grave de
terceiro grau sobram poucas células para a regeneração, e torna-se muitas vezes
necessário um implante de pele de outra parte do corpo.
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O sangue é outro tecido em que a reprodução celular é importantíssima, pois
as células sanguíneas de todos os tipos morrem e são continuamente substituídas
por verdadeiras “linhas de produção”, localizadas na medula dos ossos.
As únicas células que não se reproduzem através de mitose são os neurônios
(células nervosas) e os músculos estriados (coração e músculos esqueléticos). É por
isso que ocorre a doença de Alzheimer, por exemplo, que é devida à morte maciça
de neurônios de um idoso acometido.
Isso leva a perdas irreversíveis da memória e alterações na personalidade,
comportamento, raciocínio, etc. Se conseguíssemos induzir a reprodução neuronal
de forma controlada, poderíamos curar esse terrível mal. Na paralisia infantil e no
infarto do miocárdio também vemos as consequências da não regeneração das
células musculares: atrofia do músculo, perda da força muscular, insuficiência
circulatória e até a morte (na paralisia infantil, por disfunção dos músculos
respiratórios).
Já a meiose é a reprodução celular responsável pela formação dos gametas,
ou células sexuais, como os espermatozoides e os óvulos femininos, que são
usados na reprodução sexuada, através da fecundação. Na divisão celular, os
cromossomos se dividem aleatoriamente em dois conjuntos, um para cada célulafilha.
Como é envolvida na reprodução das espécies, não é preciso nem enfatizar
aqui a sua importância. Sem a mitose, os organismos não cresceriam e não
sobreviveriam. Sem a meiose, não se reproduziriam. Isso dá uma medida da
importância do trabalho dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel deste ano!
Existem muitíssimas doenças (quase todas) em que mitose e meiose são
fenômenos fundamentais. No sistema imune, é muito importante a reprodução de
linhagens de células específicas para combater um determinado tipo de invasor
(uma bactéria ou vírus, por exemplo). Aliás, a divisão de células estranhas dentro do
nosso corpo é fundamental para fenômenos como a infecção, a disseminação do
organismo, a transmissão dos mesmos para outros organismos, a formação do pus,
etc. Nos vários tipos de câncer, inclusive a leucemia, a divisão celular anormal, em
quantidade exagerada e formando células atípicas, é o que de mais importante
acontece. Aqui vemos uma outra importância de conhecer bem esse fenômeno, e
finalmente, conseguir controlá-lo.
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A ciência médica, auxiliada pela biologia molecular e pela biologia celular,
está preste a alcançar avanços extraordinários nessa área. Dentro de dez anos, no
máximo, conseguiremos controlar muitos eventos de reprodução celular, com
precisão, graças à decodificação do genoma humano. Quem viver, verá.
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