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RESUMO
Apesar do interesse que possa despertar e da variedade de temas que envolvem a disciplina de
ciências, existem inúmeras dificuldades na sua aprendizagem e estas estão relacionadas à
maneira com que os conteúdos são trabalhados com os estudantes. Diante disso, a utilização
de metodologias inovadoras e criativas são propostas que visam facilitar o processo de ensinoaprendizagem. Assim, a presente pesquisa estruturou-se em torno da seguinte questão
norteadora “O ensino de Botânica ancorado em uma abordagem evolutiva e mediado pelo
jogo ‘Desvendando os Caminhos da Botânica’ como ferramenta potencialmente significativa,
favorece aprendizagem significativa dos conceitos da disciplina por estudantes do ensino
fundamental?”. E, na busca de respostas ou possíveis avanços na compreensão dessa
problemática a pesquisa teve como objetivo avaliar a influência do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” no ensino de botânica a partir de uma abordagem evolutiva com
estudantes do 7º ano do ensino fundamental (segundo segmento) verificando, a partir disso, os
limites e possibilidades ao utilizá-lo em sala de aula na Educação Básica. Neste sentido, a
teoria que sustenta a presente pesquisa é a teoria da Aprendizagem Significativa de David
Ausubel, que propõe que um novo conteúdo a ser aprendido deve estar relacionado a
conteúdos prévios intitulados pelo autor de subsunçores. O estudo foi realizado com
estudantes do 7º ano do ensino fundamental (segundo segmento) de uma escola da rede
privada do município de Boa Vista, a partir de uma pesquisa com abordagem mista do
problema. A primeira etapa da pesquisa objetivou identificar os subsunçores dos estudantes
para que assim fosse elaborado o jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica”. A partir da
análise dos resultados, observou-se que os alunos apresentavam um conhecimento mais
generalizado do conteúdo. Esse resultado conduziu a elaboração do jogo de tabuleiro de
maneira que a forma de aprendizagem estimulada fosse a subordinada, baseando suas ações
na diferenciação progressiva de conceitos. Após a elaboração do jogo, a turma que apresentou
uma menor quantidade de subsunçores relacionados ao tema foi escolhida para utilizar o jogo.
Portanto, na segunda etapa foi feita a aplicação do jogo e a gravação em áudio das conversas
estimuladas durante sua execução. Realizou-se a avaliação e categorização das conversas de
aprendizagem de acordo com os tipos propostos por Allen (perceptivas, conectivas,
estratégicas, afetivas e conceituais), sendo mais frequentes as conversas estratégicas,
perceptivas e conectivas. Por meio do jogo ainda, puderam ser identificadas as fases de
Aquisição de Significados e Retenção de Significados do processo de Assimilação.
Posteriormente, ao ser aplicado uma prova de lápis e papel, identificou-se a fase de
Esquecimento ou Assimilação Obliteradora, onde a força de dissociabilidade entre o novo
conhecimento e o subsunçor tende a ser nula, concluindo assim que houve uma assimilação de
conceitos estimulados pelos procedimentos didáticos cotidianos adotados pelo professor e
potencializados pelo jogo. O resultado qualitativo foi corroborado pela quantificação dos
dados, uma vez que esta turma em que o jogo foi aplicado se destacou sobremaneira às
demais turmas mostrando maior clareza conceitual e maior elaboração das ideias
relacionando, por conseguinte, as mudanças estruturais dos vegetais, as conquistas advindas
dessas mudanças e o sistema de classificação vegetal em grupos. Sendo assim, o jogo
apresentou-se, naquela realidade em que foi aplicado, como uma ferramenta potencialmente
significativa diante do processo de ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Ensino de Botânica, Jogos.

ABSTRACT
Despite of the interest that can awaken and the variety of issues involving the discipline of
science, there are many difficulties in their learning and these are related to the way the
contents are worked with the students. Therefore, the use of innovative and creative
methodologies are proposals to facilitate the teaching-learning process. So, this research was
structured around the following question " Can the teaching of Botany anchored in an
evolutionary approach and mediated by the game “Unraveling the Paths of Botany" as a
potentially significant tool promote meaningful learning of the concepts of the discipline for
students of elementary school?”. And in searching for answers or possible advances in the
understanding of this problem the research aimed to evaluate the influence of the game
"Unraveling the Paths of Botany" in the teaching of botany from an evolutionary approach
with students from 7th grade of elementary school (according segment) checking, as
applicable, the limits and possibilities to use it in class in Basic Education. In this sense, the
theory behind this research is the theory of Meaningful Learning of David Ausubel, who
proposed that a new content to be learned must be related to prior knowledge titled by the
author as subsumers. The study was conducted with students in 7th grade of elementary
school (second segment) of a private school in Boa Vista, from a survey of mixed approach to
the problem. The first stage of the research aimed to identify the subsumers of students so that
was prepared the game "Unraveling the Paths of Botany". From the analysis of the results, we
found that students had a widespread knowledge of the content. This result led to the
development of the board game so that the form of learning was the subordinated, basing their
actions on the progressive differentiation of concepts. After the development of the game, the
group which showed a lower amount of subsumers related to the theme was chosen to use the
game. Therefore, in the second stage was taken the application of the game and the audio
recording of the conversations stimulated during its execution. We carried out the evaluation
and categorization of learning conversations according to the types proposed by Allen
(perceptual, connective, strategic, affective and conceptual), being more frequent strategic,
perceptual and connective conversations. Through the game, the phases Acquisition Meanings
and Retention Meanings of Assimilation process could be identified. Subsequently, throught
the application of the survey questionnaire, we identified the Forgetfulness or Obliterator
Assimilation phases, where the force of dissociation between the new knowledge and
subsumer tends to be zero, concluding that there was an assimilation of concepts stimulated
by daily didactic procedures adopted by the teacher and potentiated by the game. The
qualitative result was confirmed by quantification of the data, since this group where the game
was applied has excelled over the other groups showing greater conceptual clarity and further
elaboration of the ideas related, therefore, to the structural changes of the plants, the resulting
achievements of these changes and the plant classification system in groups. Thus, the game
presented, on that reality that it was applied, as a potentially important tool on the teaching
and learning process.
Keywords: Meaningful Learning, Botany Teaching, Games.
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INTRODUÇÃO

A disciplina de ciências é contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN’s) no terceiro e quarto ciclos no ensino fundamental, neste sentido, o objetivo das
Ciências Naturais está voltado para as mudanças sociais e políticas. No entanto apesar do
interesse que possa despertar, e da variedade de temas que envolvem esta disciplina, existem
inúmeras dificuldades na sua aprendizagem e estas estão voltadas principalmente para a
maneira com que os conteúdos são trabalhados com os estudantes.
Diante disso, a utilização de metodologias inovadoras e criativas são propostas que
visam facilitar o processo de ensino-aprendizagem nesse contexto.
Neste sentido, o que me motivou a realizar uma pesquisa com base na produção de
materiais didático-pedagógicos foi a participação no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência (PIBID) na Universidade Federal de Roraima (UFRR). O PIBID tem
como objetivo incluir o acadêmico e futuro professor no ambiente escolar antes da conclusão
do curso, buscando com isso, estimular o acadêmico a elaborar novas metodologias
auxiliando o professor a inovar em suas aulas.
A partir disso, observando as dificuldades dos estudantes com relação a alguns
conteúdos (dentre eles “genética” e “botânica”, nas quais os alunos mais demonstravam
dificuldades), bem como a carência de aulas mais dinâmicas que “fujam” do tradicional,
sempre busquei propor ao professor o uso de dinâmicas em sala de aula assim como produzi
jogos simples para utilizar com os alunos.
Quando comecei a fazer uso dos jogos, percebi que o rendimento e o desempenho dos
alunos nas avaliações escolares melhoraram bastante. Refletindo sobre isso, observei que os
alunos muitas vezes necessitam de um estímulo, de atividades diferenciadas que “fujam” do
quadro branco, lápis e papel, permitindo-os enxergar que o aprendizado também pode
acontecer por meio de outros instrumentos.
Sendo assim, no momento em que surgiu a oportunidade me dediquei a produzir um
material que pudesse ser compartilhado e utilizado por qualquer professor e em qualquer
realidade escolar, optando assim, pelo conteúdo de “Botânica”, que foi um dos conteúdos que
os alunos mais apresentavam dificuldades. Desta forma, a partir das experiências vivenciadas,
o estudo do lúdico em sala de aula foi a cada dia tornando-se mais interessante e encantador
no meu ponto de vista, já que com a realização deste trabalho, possibilitei aos estudantes a

14

capacidade de enxergar que a Botânica pode ser bastante interessante e intrigante, tudo
depende de que forma buscamos ver e compreender esse estudo.
Assim como os demais conteúdos na disciplina de biologia, o conteúdo de botânica é
ensinado de forma mais ampla no ensino fundamental (no 7º ano especificamente). Nesta
etapa escolar os assuntos relacionados à botânica são tratados de maneira mais geral e
abordam temas como as características gerais do reino Metaphyta, a morfologia vegetal básica
e, de forma muito breve, são comentadas e explicadas aos alunos a existência da classificação
vegetal em quatro distintos grupos, são eles: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e
Angiospermas.
A partir de observações, constatou-se que algumas vezes na rede pública de ensino os
professores apenas citam a existência dos grupos, não os explorando com os alunos, apesar de
estar inserido no material didático de forma mais completa. Com relação à rede privada de
ensino o tema “Classificação vegetal” está normalmente inserido nos conteúdos trabalhados já
no ensino fundamental e existe uma cobrança maior diante do cumprimento do conteúdo,
assim este é trabalhado e explorado com mais ênfase.
Mais tarde, no ensino médio (2º. Ano), esses temas são aprofundados e se dá maior
ênfase à compreensão dos conceitos, são eles: histologia vegetal (estudo dos tecidos) e
fisiologia vegetal, onde estão inseridos os processos fisiológicos, tais como fotossíntese, além
do funcionamento hormonal.
Com relação à Classificação Vegetal no ensino médio, a partir de observações feitas
no âmbito escolar, observa-se uma grande dificuldade dos alunos em relação ao tema em
questão, já que para compreender o conteúdo, muitos deles buscam apenas memorizar os
conceitos para as avaliações escolares e logo em seguida o conteúdo é esquecido. Apesar de
constantes avanços científicos e tecnológicos, observa-se que o ensino de Ciências no ensino
fundamental permanece ainda muitas vezes restrito às aulas expositivas com mínima
participação dos alunos.
Nesta perspectiva, o ensino escolar ainda mantém um olhar distante da realidade em
que o aluno vive o que implica, não raramente, em uma aprendizagem mecânica. Dentro deste
contexto se encontra o ensino de Botânica. O uso do livro didático parece se tornar regra, pois
é rotineiro, e por sua vez nem todos apresentam características morfológicas e conceituais dos
grupos vegetais. Os conceitos são, na maioria das vezes, apresentados de maneira
descontextualizada e, dessa forma, o aluno não compreende as relações existentes entre as
plantas e os grupos aos quais elas encontram-se incluídas.
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Para ilustrar melhor a situação do ensino de botânica no contexto escolar pode-se
recorrer aos dados preliminares de uma pesquisa realizada pelos estudantes de graduação do
curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Roraima, no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). A pesquisa, que objetivava ter uma
visão geral da percepção dos alunos em relação ao ensino de Biologia contou com a
participação de 534 alunos do ensino médio de uma escola da rede pública de ensino do
município de Boa Vista.
Na pergunta que versava sobre o interesse pelo conteúdo de “Botânica”, apenas 65
alunos responderam ter interesse, enquanto 458 afirmam não se interessarem pelo tema.
Quando arguidos em relação à área do ensino de Biologia que sentiam maior dificuldade de
compreensão, 69 alunos apontam a botânica. A partir disso, perguntou-se aos estudantes o
que, na opinião deles, faltava nas aulas para que elas se tornassem mais atrativas. A maioria
das respostas válidas apontou para a ausência de aulas práticas e de laboratório.
Por outro lado, sabe-se que a biologia é uma disciplina rica em detalhes, em especial o
conteúdo de botânica, no qual existe uma série de nomenclaturas e processos fisiológicos
envolvendo-o, o que torna o tema ainda mais complexo para muitos. No entanto, estes
detalhes existentes são essenciais para que o aluno compreenda todo o contexto. Como
equilibrar o desinteresse dos alunos e o excesso de conceitos próprios da disciplina passa a ser
um dos maiores desafios dos professores de ciências.
Por fim, vale destacar que, a cada dia, o perfil dos estudantes está mudando, com o
acesso a grande quantidade de informações obtidas por meio de diversos meios de
comunicação, o jovem encontra-se cada vez mais curioso. Juntamente com o perfil do
estudante, a escola e o corpo docente devem acompanhar esta mudança, atendendo as suas
necessidades da forma que eles anseiam, para que assim tenham um bom rendimento escolar.
Hoje, limitar as aulas de biologia e ciências a um método que não explore o lado
investigativo e curioso do estudante, distancia-os ainda mais do conhecimento. Neste contexto
o professor precisa ser criativo e inovador, fazendo o uso de ferramentas disponíveis na escola
aproximando cada vez mais teoria e prática.
Assim, tendo em vista a problemática ora exposta, a presente pesquisa estrutura-se em
torno da seguinte questão norteadora “O ensino de Botânica ancorado em uma abordagem
evolutiva e mediado pelo jogo ‘Desvendando os Caminhos da Botânica’ como ferramenta
potencialmente significativa, favorece aprendizagem significativa dos conceitos da disciplina
por estudantes do ensino fundamental?” E, na busca de respostas ou possíveis avanços na
compreensão dessa problemática, organiza-se esta pesquisa em torno dos seguintes objetivos:
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OBJETIVO GERAL


Avaliar, a influência do jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica” no ensino de
botânica a partir de uma abordagem evolutiva com estudantes do 7º ano do ensino
fundamental (segundo segmento) verificando, a partir disso, os limites e possibilidades
ao utilizá-lo em sala de aula na Educação Básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Verificar, a partir de um folder interativo, os conhecimentos prévios (subsunçores)
apresentados pelos estudantes acerca do conteúdo de botânica;



Elaborar um material didático pedagógico voltado para o conteúdo de botânica na
disciplina de ciências do 7º ano do ensino fundamental, tendo como base os resultados
obtidos na análise dos subsunçores;



Analisar a influência do jogo e da abordagem evolutiva no processo de ensinoaprendizagem dos conteúdos de botânica trabalhados no ensino fundamental.

Com vista a atender os objetivos supramencionados, esta dissertação encontra-se
organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo intitulado “Pressuposto Teórico” discute
a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, que ancora esta pesquisa, partindo
sempre de uma perspectiva de que o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento. Além
disso, apresenta os conteúdos de Botânica como conhecimentos a serem aprendidos e
incorporados e como estes conteúdos encontram-se dispostos no currículo escolar. Por fim, no
mesmo capítulo, discute-se o jogo como um instrumento didático-pedagógico que visa
contribuir com o processo de ensino-aprendizagem.
O segundo capítulo intitulado “Procedimentos Metodológicos” busca apresentar o
método utilizado para a realização da pesquisa, assim como os procedimentos adotados para
cumprir com os objetivos delineados Além disso, o capítulo aborda os instrumentos utilizados
para a coleta de dados, onde neste, são exibidas as fases com que a pesquisa foi realizada.
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Os resultados e as discussões destes encontram-se no terceiro capítulo que recebe o
nome de “Resultados e Discussões”. Neste, são discutidas as análises realizadas, assim como
as discussões dos resultados obtidos buscando-se discutir estes resultados com demais
autores. Este capítulo desenvolve-se em quatro eixos, sendo eles: Identificando subsunçores;
As conversas e a aprendizagem; Conversas de aprendizagem como indicadores da
aprendizagem significativa; Análise das provas de lápis e papel – evidências de uma
aprendizagem significativa.
Por fim, essa dissertação encerra-se com as Considerações Finais, buscando
apresentar de maneira sumária os resultados e suas contribuições na conclusão dos objetivos
dessa pesquisa.
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2 PRESSUPOSTO TEÓRICO
2.1. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Ensinar a pescar ao invés de entregar o peixe pronto. Fazer do caminho, e não da
chegada, a razão da jornada. Aprender com os erros. Todas essas máximas, tão embasadoras
de uma nova postura diante do mundo são, também, o ponto de partida da promoção de uma
aprendizagem significativa (FURTADO, 2006). Segundo o autor, a função instrumentalizante
da Educação nunca foi tão ratificada quanto nos tempos atuais. Nunca estivemos tão diante da
necessidade de criar, construir, mudar e redimensionar quanto nos encontramos na era atual.
Segundo Malachias e Santos (2013), a preocupação com o ensino de ciências tem se
revelado uma questão fundamental de âmbito mundial. De acordo com os autores, para os
alunos, a impressão é que se pretende obrigá-los a ver o mundo sob o olhar de um cientista,
mas para eles o que teria sentido é um ensino de ciências que lhes ajude a compreender a si
mesmos e o mundo em que vivem.
Neste contexto, partindo do princípio de que os estudantes não são uma “caixinha
vazia” onde os professores simplesmente depositam o conhecimento, torna-se essencial que
os mesmos saibam quais as informações que os estudantes trazem consigo e quais os
conceitos que eles trazem ancorados, para que o ensino possa partir deste princípio.
Para Santos (2007) a produção de conhecimento é um processo de intercâmbio e
negociação de significados, é uma construção humana que coloca em jogo pensamentos,
ações e sentimentos e, nesse sentido, é uma construção que se produz em dadas condições e
em um determinado contexto.
O estudante deve ser ativo no processo de ensino-aprendizagem, principalmente em
relação ao ensino de Ciências, no qual o estudo deve transcender a memorização de
nomenclaturas de organismos, sistemas, classificação e processos. Para isso, a aprendizagem
deve deixar de ser passiva para tornar-se significativa. Para Pereira (2008):
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional clarifica a importância de
se conduzir o aluno a uma interação com a ciência e a tecnologia, que lhe
oportunize um conhecimento dentro de seu cotidiano sociocultural. O aluno
tem direito a um saber cientifico, não somente dos conteúdos sistematizados
através de programas de ensino, livros didáticos, preferências do professor
por este ou aquele conteúdo, esta ou aquela prática, mas um saber que lhe
oportunize opinar, problematizar, agir, interagir, entendendo que o
conhecimento adquirido, não é definitivo, absoluto. (PEREIRA, 2008, p. 2).
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De acordo com os PCN’s (BRASIL, 1998), quando há aprendizagem significativa, a
memorização de conteúdos debatidos e compreendidos pelo estudante é completamente
diferente daquela que se reduz à mera repetição automática de textos cobrada em situação de
prova.
Nesse sentido, na perspectiva teórica de Ausubel, a aprendizagem significativa, propõe
que um novo conteúdo deve estar relacionado a conteúdos prévios (os subsunçores). Segundo
o pensador cognitivista, há um processo de assimilação hierarquizado, isto é, um novo
conceito é adquirido e reestruturado a partir do que o estudante já possui de forma cada vez
mais complexa (MOREIRA; MASINI, 2011).
Aprendizagem Significativa, portanto, é um processo pelo qual uma nova informação se
relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, no qual esta
nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica definida como
subsunçor. Na medida em que a aprendizagem começa a ser significativa, esses subsunçores
vão ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações. Neste
contexto de aprendizagem o conhecimento prévio é de extrema importância, tendo em vista
que ao se deparar com novos conhecimentos, os assuntos serão com mais facilidade
consolidados (MOREIRA; MASINI, 2011).

A Teoria da Aprendizagem Significativa procura explicar os mecanismos
internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e à
estruturação do conhecimento. Segundo Ausubel, o processo de ensino
necessita fazer algum sentido para o educando, ou seja, a nova informação
precisa interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes em sua
estrutura cognitiva. Ausubel acrescenta ainda que o armazenamento de
informação no cérebro humano é altamente organizado, onde os conceitos
mais específicos são ligados aos conceitos mais gerais, mais inclusivos.
(MALACHIAS E SANTOS, 2013, p. 23).

O esquema representado na Figura 1, mostra de que forma ocorre o processo da
aprendizagem significativa. Neste processo “a” representa o novo conhecimento a ser
adquirido pelo indivíduo, e “A” os subsunçores apresentados pelo indivíduo, ou seja, os
conhecimentos prévios.
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FIGURA 1 - Esquema do processo em que ocorre a aprendizagem significativa. Neste processo, um conceito ou
preposição a potencialmente significativo, é assimilado sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, com isso, não
só a nova informação a, mas também o conceito subsunçor A relacionam-se e são modificados por essa interação
(retirada de MOREIRA, 2005, p.2).

Como já mencionado a aprendizagem significativa parte de um processo de assimilação,
onde a interação de um novo conhecimento com os conhecimentos já estabelecidos
(subsunçores) resultam em um novo produto.
Para que se torne significativa, a aprendizagem passa pelos processos de assimilação,
retenção e assimilação obliteradora. Esta última etapa é o momento em que o aprendiz passa
por uma fase de esquecimento do que ele aprendeu e, posteriormente, chega ao resíduo, no
qual se tem um subsunçor modificado tendo-se assim um novo conhecimento internalizado.
Para o autor Moreira (2005), a aprendizagem torna-se cada vez mais significativa a
medida que os novos conhecimentos são incorporados às estruturas mentais do aluno e, a
partir disso, a medida que ele se torna capaz de relacionar o novo conhecimento aos
conhecimentos prévios que possui. Portanto, a ideia central desta teoria é que o fator mais
importante no processo de aprendizagem é levar em consideração aquilo que o aluno já sabe.
Mendonza (2012) esclarece ainda que a aprendizagem significativa é um tipo de
aprendizagem cognitiva, que está relacionada com as estruturas cognitivas do sujeito, cuja
organização ocorre por meio da hierarquização de ideias ou conceitos numa área de
conhecimento.
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A partir do momento que o estudante não realiza uma relação entre o novo
conhecimento em que se pretende que seja internalizado e os seus subsunçores, ocorre nada
mais que uma simples aprendizagem mecânica como define Ausubel.
A aprendizagem mecânica ou automática é explicada por Moreira (2006) como sendo
aquela em que novas informações são aprendidas praticamente sem interagirem com
conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aluno, sem ligarem-se a conceitos
subsunçores específicos. A nova informação seria armazenada de maneira arbitrária e literal,
sem interação com as informações já existentes na estrutura cognitiva, desse modo, pouco ou
nada contribuindo para sua elaboração e diferenciação.
Isto não significa que a Aprendizagem Mecânica é uma “vilã” do processo, pelo
contrário, Ausubel muitas vezes defende este tipo de aprendizagem, já que existem
informações que precisam ser aprendidas, no entanto não se relacionam com conceitos
relevantes existentes na estrutura cognitiva do estudante, e como já mencionada, esta
informação é armazenada de maneira arbitrária.
Ausubel não estabelece a distinção entre aprendizagem significativa e
mecânica como dicotômica, e sim como um continuum. Por exemplo, a
simples memorização de fórmulas situar-se-ia em um dos extremos desse
continuum (o da aprendizagem mecânica), enquanto que a aprendizagem de
relações entre conceitos poderia estar no outro extremo (o da aprendizagem
significativa) (SILVA, 2007, p 2).

No processo de aprendizagem significativa a assimilação se dá por meio da
diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa. A diferenciação progressiva é o
processo pelo qual o subsunçor é modificado com a introdução de uma nova informação, e
ganha um novo significado, este processo é também chamado de aprendizagem significativa
subordinada.

E mediante reconciliação integrativa novas informações (mais gerais) são

adquiridas, bem como elementos existentes na estrutura cognitiva podem reorganizar-se e
adquirir novos significados. Este processo também ocorre na aprendizagem significativa
superordenada ou na aprendizagem significativa combinatória (MOREIRA e MASINI, 2011).
Assim, para que realmente ocorra a aprendizagem significativa, uma vez que implica no
crescimento e modificação do conceito subsunçor, é necessário que: tal conteúdo esteja
disponível na estrutura cognitiva do aprendiz ou que mediante organizadores prévios sejam
manipulados; que o material seja incorporado ou relacionado de maneira não arbitrária e não
literal à subsunçores disponíveis na estrutura cognitiva e que o aprendiz manifeste disposição
para tal (MOREIRA e MASINI, 2011).
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Moreira e Masini (2011) inferem ainda que o papel do professor na facilitação da
aprendizagem significativa envolve pelo menos quatro tarefas fundamentais: organizar
hierarquicamente e progressivamente a estrutura conceitual e proposicional da matéria de
ensino, de modo que abranjam os menos inclusivos à dados específicos; identificar os
subsunçores relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser ensinado; diagnosticar aquilo que o
aluno já sabe para mapear e organizar a matéria de ensino; e ensinar utilizando recursos e
princípios que facilitem a aquisição da estrutura conceitual da matéria de ensino de uma
maneira significativa.

Para realizar atividades de aula que efetivamente sejam potencialmente
significativas, é necessário que de alguma maneira estas atividades
promovam o “pensar sobre”. Isto significa que não é apenas executando
atividades que se poderão promover aprendizagens com sentido, é necessária
a reflexão permanente sobre o fazer do indivíduo, realizadas pelo próprio
indivíduo. (MALACHIAS e SANTOS, 2013).

Com isso, tendo como base a teoria de David Ausubel e visando a partir disso tornar a
aprendizagem cada vez mais significativa por meio de ferramentas potencialmente
significativas diante do processo de ensino-aprendizagem. apresenta-se, a seguir os conteúdos
a serem utilizados na pesquisa proposta.

2.2. CONTEÚDOS DE BOTÂNICA

Os conteúdos de Botânica encontram-se contemplados no ensino fundamental
(segundo segmento) no sétimo ano, enquanto que no ensino médio estes são abordados da
segunda e terceira série.
Como discutido anteriormente a abrangência dos conteúdos varia de acordo com o
segmento. No ensino fundamental o conteúdo é trabalhado na disciplina de ciências no
terceiro e quarto ciclos de acordo com os PCN’s (BRASIL, 1998), um dos objetivos do quarto
ciclo é compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando aos processos de
formação do planeta. Neste sentido, está atrelado o conteúdo de Botânica a partir de uma
perspectiva evolutiva que foi enfatizado e trabalhado durante a pesquisa.
Ainda de acordo com os PCN’s (BRASIL, 1998), neste ciclo, busca-se o sentido da
unidade da vida, seu processo de evolução, por adaptação e seleção natural A comparação de
ambientes. Para todos os ciclos, comporta o estudo especial dos seres vivos habitantes destes
ambientes, buscando-se descrever e compreender diferentes formas de vida. O estudo das
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adaptações dos seres vivos aos seus ambientes está em pauta desde o primeiro ciclo. Em
diferentes temas e problemas é possível orientar a identificação de estruturas adaptativas de
grupos de seres vivos típicos de diversos ambientes, como cavernas, campos, praias etc.
É importante que os aspectos evolutivos sejam contemplados em diferentes momentos
no ensino fundamental, mesmo que a abordagem não seja profunda e direta.
Enquanto que a abordagem evolutiva é trabalhada com maior ênfase no quarto ciclo, a
diversidade de seres vivos e suas classificações são abordadas no terceiro ciclo.
Segundo os PCN’s (BRASIL, 1998), o contato dos alunos de terceiro ciclo com a
diversidade dos seres vivos, baseada unicamente nas descrições morfológicas e fisiológicas de
grupos biológicos não poderia ser mais desastroso. Se forem cobrados na aprendizagem
numerosos nomes e definições, que para a maioria deles não têm o menor significado e
apenas decoram para a prova, chegam a desenvolver repúdio a todo este conhecimento e a
desvalorizar suas reais curiosidades acerca dos ambientes e dos seres vivos. Esse tratamento
raramente acrescenta conhecimentos sobre os papéis dos diferentes organismos nos ambientes
em que vivem, ou convida os alunos a discutir por que e para que as classificações biológicas
existem.
É neste sentido que a perspectiva evolutiva deve estar sempre atrelada ao estudo dos
grupos, para que assim os estudantes possam compreender o motivo das mudanças e
variações entre grupos distintos.
O jogo didático pedagógico pode ser considerado uma estratégia de vincular o
conteúdo descritivo de botânica à abordagem evolutiva de conquista do ambiente terrestre
podendo consistir de uma ferramenta que potencialize a aprendizagem significativa.

2.3. JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
O lúdico faz parte da vida do ser humano, no decorrer da história e da vida de um
indivíduo. A importância do jogo em todas as fases da vida do ser humano é indiscutível, no
entanto, na infância sua importância é maior, pelo fato de o jogo auxiliar na comunicação da
criança com o meio. Além disso, muitos autores afirmam que os jogos atuam como
colaboradores e estimuladores do desenvolvimento cognitivo do indivíduo (GOMES E
CASTRO, 2010; KISHIMOTO, 1993; CAMPOS, 2001).
Desta forma, Gonzaga Júnior (1929) citado por Kishimoto (1993, p.106), afirma que:
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A criança procura o jogo como uma necessidade e não como uma distração
(...), é pelo jogo que a criança se revela. As suas inclinações, boas ou más, a
sua vocação, as suas habilidades, o seu caráter, tudo o que ela traz latente no
seu eu em formação, torna-se visível pelo jogo e pelos brinquedos, que ela
executa.

Para Gomes e Castro (2010), à medida que brinca, a criança vai se apropriando de suas
potencialidades, construindo interiormente o seu mundo. Aprende a agir, sua curiosidade é
estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporcionando seu desenvolvimento. Por isso,
seguem afirmando os autores, o brincar é considerado um dos meios mais propícios à
construção do conhecimento. Ele não contribui apenas no desenvolvimento cognitivo e
psíquico, como também no nível motor, afetivo e social.

Desde muito cedo o brincar tornou-se importante na vida da criança, quando
esse se apresenta como uma atividade livre, cria um ambiente adequado para
que ela possa investigar explorar, criar, extravasar suas emoções e resolver
problemas, ou seja, a influência do brincar é considerada como um
instrumento incentivador e motivador no processo de desenvolvimento, pois
oferece à criança uma razão própria que faz exercer de forma significativa
sua inteligência e sua necessidade de investigação (GOMES e CASTRO,
2010).

A brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e descobrir a si mesma, apreender a
realidade, tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo (SIAULYS, 2005).
Nesta perspectiva, sabendo-se da importância e da influência dos jogos e do lúdico na
vida do indivíduo, pensou-se assim que seria possível adaptá-los ao ambiente escolar.
Nas séries iniciais, o jogo e a brincadeira são muito utilizados pelos profissionais da
educação, buscando estimular a criança, assim como auxiliar no desenvolvimento cognitivo
do indivíduo. No entanto, conforme o indivíduo vai avançando nas séries escolares, é comum
observar que o jogo e o lúdico são muitas das vezes excluídos da metodologia do professor,
dando lugar apenas para aulas expositivas, onde são utilizados como materiais didáticos
apenas o livro e o quadro branco.
De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.
28):
O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor
ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver
capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade
de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica,
prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a
uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos.

25

Constata-se de modo geral a partir de autores, tais como, Assis et al. (2011) e Castoldi
e Polinarski (2009) que as aulas do ensino médio e fundamental são centradas na exposição
do professor não fazendo o uso de metodologias que potencializam a aprendizagem do
estudante, considerando os variados recursos existentes como a internet, dentre outros meios
de comunicação.
É nítido que com o avanço da ciência, limitar as aulas de Ciências à aulas expositivas
usando apenas o quadro branco e o livro didático é praticamente inaceitável, pois, a cada ano
que passa, o estudante encontra-se cada vez mais em contato com informações obtidas a partir
da internet e de outros meios de fácil acesso por grande parte da população.
Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2006) contraditoriamente, apesar de a
Biologia fazer parte do dia-a-dia da população, o ensino dessa disciplina encontra-se tão
distanciado da realidade que não permite à população perceber o vínculo estreito existente
entre o que é estudado na disciplina e o cotidiano dos alunos. Essa realidade dicotômica
impossibilita ao aluno estabelecer relações entre a produção científica e o seu contexto,
prejudicando a necessária visão holística que deve pautar o aprendizado sobre a Biologia. Esta
realidade aplica-se não apenas à disciplina de Biologia no Ensino Médio, como também às
Ciências no Ensino Fundamental. (BRASIL, 2006).
Com o intuito de facilitar o processo de ensino aprendizagem, alguns professores
esforçam-se para proporcionar outras metodologias ou processos didáticos que ultrapassem a
aula expositiva. No entanto, apesar da utilização de materiais/recursos como laboratórios,
equipamentos áudio visuais e data show, o desenvolvimento da aprendizagem muitas das
vezes não surte os efeitos esperados.
Segundo Alexandre (2010), a aprendizagem é um processo de mudança de
comportamento obtido por meio da experiência construída por fatores emocionais,
neurológicos, relacionais e ambientais resultantes da interação entre estruturas mentais e o
meio ambiente em que se vive. Ou seja, essas mudanças originam-se a partir de uma relação
entre a estrutura mental do indivíduo e o meio social, onde a escola também está inserida.
Para que a aprendizagem aconteça, o professor exerce um trabalho fundamental e a
aprendizagem é significativa caso a iniciação docente se dê numa perspectiva inovadora,
criativa e estimuladora de todo o processo. De acordo com Campos (2001), os materiais
didáticos são ferramentas fundamentais para os processos de ensino e aprendizagem e o jogo
didático, especificamente, caracteriza-se como uma importante e viável alternativa para
auxiliar em tais processos por favorecer a construção do conhecimento ao aluno. Assim,
quanto mais o professor adota estratégias metodológicas que relacionem teoria e prática,
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trazendo para a sala de aula temas atuais, nos quais os estudantes estejam habituados a assistir
e a ouvir por meio da mídia, mais o aluno relaciona-os com conceitos que estes aprendem na
escola facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem. É neste sentido que a elaboração
de novas metodologias, incluindo materiais pedagógicos, é fundamental para estimular o
interesse do aluno pelo conhecimento.
Com isso, os jogos caracterizam-se como estratégias eficazes em promover, estimular
e facilitar o processo de ensino aprendizagem, Esses benefícios foram evidenciados em
trabalhos desenvolvidos por diversos autores em distintas realidades.
Desde 1995, Pedroso (2009) juntamente com um Grupo de Estudo e Pesquisa sobre
Educação e Biologia (GEPEB), desenvolvem projetos que investigam as possibilidades e os
limites de propostas inovadoras no ensino de ciências. Um destes projetos tem como tema
“Jogos Didáticos no Ensino de Biologia”, o qual constitui-se na elaboração de uma proposta
de trabalho para o ensino de Biologia do ensino médio. Este, foi desenvolvido em três
momentos, onde, após a problematização inicial e a organização do conhecimento, foi
elaborado um jogo de tabuleiro com base no jogo indiano tendo como nome “A Corrida
Evolutiva das Plantas”.
Após a aplicação e análise dos resultados, a autora afirma que a utilização desta
metodologia é uma estratégia viável, pois é dialógica e contextualizada, permitindo uma
significativa interação professor-aluno, e trabalhando o conhecimento científico a partir do
que o aluno já sabe, das concepções que ele já detém, de suas vivências.
Também nesta perspectiva, Freitas et al. (2011) elaboraram estratégias lúdicas
voltadas para o conteúdo de botânica no ensino médio na cidade de Curitiba. Segundo os
autores que faziam parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da
Pontifícia Universidade Católica Paraná (PIBID PUCPR), antes de introduzirem uma nova
metodologia em sala de aula, foi realizada uma avaliação dos conhecimentos prévios que os
estudantes apresentavam a partir de um questionário. As perguntas existentes nos
questionários abordavam todos os conteúdos previstos pelas Diretrizes Curriculares do
Estado, para a disciplina de Biologia. Feito isso, identificou-se que a maior dificuldade entre
alunos tinha foco no conteúdo de botânica.
A partir disso, foram realizadas gincanas dentro e fora do ambiente escolar, ao qual se
relacionavam com jogos envolvendo diversos temas relacionados ao conteúdo de botânica.
Após as atividades realizadas, os autores aplicaram o mesmo questionário aplicado
anteriormente, buscando avaliar a influência da atividade lúdica, concluindo assim, que a
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utilização de atividades lúdicas e práticas no ensino de botânica são grandes recursos que
fazem com que o aluno reflita e materialize os conteúdos trabalhados.
A utilização de atividades lúdicas como recurso complementar nas aulas de
Biologia, torna-se um aliado ao aprendizado. Com isso a aplicação dos jogos
possibilita aos alunos vivenciarem outros ambientes, que oferecem um
suporte significativo para o ensino e a aprendizagem da disciplina de
Biologia. Os jogos se caracterizaram como uma ferramenta didática que
proporciona aos alunos um maior entendimento do conteúdo abordado.
(FREITAS et al., 2011)

Ainda neste contexto, Silva e Moraes (2011) que utilizaram jogos como estratégias
para facilitar o aprendizado no conteúdo de morfologia vegetal, afirmam que para que a
Botânica seja estimulante para os alunos do ensino fundamental, é necessário que o professor
utilize metodologias que tornem as aulas interessantes e significativas. Os autores realizaram
um estudo com 25 alunos do 7º ano do ensino fundamental, de uma escola pública no
município de Iporá, Goiás. Foram trabalhadas três modalidades de jogos: “Quiz”, “caça ao
erro” e “dominó”. A efetividade dos jogos foi avaliada pela aplicação de testes sobre o
conteúdo de morfologia vegetal antes e após o desenvolvimento da atividade.
A partir das pesquisas, foram obtidos resultados satisfatórios, onde, segundo os
autores, pôde-se concluir que os jogos didáticos são de suma importância no processo de
ensino aprendizagem e podem facilitar o trabalho do educador no conteúdo de morfologia
vegetal.
Em suma, o que parece ser consenso entre os pesquisadores mencionados é que os
alunos têm dificuldades nas aulas teóricas que são cansativas e desgastantes, mas gostam das
aulas práticas. Nesse sentido, a utilização de diferentes metodologias contribui não somente
para a ampliação das perspectivas dos alunos, como também do professorado no exercício de
sua profissão de um modo mais satisfatório (PEDROSO, 2009).
Diante disso, de acordo com Junior (2011), o ensino de Botânica, quando
desenvolvido por meio de atividades que utilizem instrumentos e saberes cotidianos,
possibilita uma aprendizagem mais eficaz, pois o contato do aluno com o objeto de estudo de
sua realidade o envolve muito mais do que em aulas convencionais em que, geralmente, a
ênfase é o conteúdo abordado teoricamente.
De acordo com Castoldi e Polinarski (2009), com a utilização de mediações didáticopedagógicas que não sejam as aulas tradicionais ministradas pelo professor, é possível superar
as dificuldades tradicionalmente instituídas que decorrem de uma forma tradicional de ensino.
Com isso, além de expor o conteúdo de uma forma diferenciada, faz dos alunos, participantes
ativos do processo de aprendizagem.
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Neste sentido, o jogo ganha um espaço como uma ferramenta da
aprendizagem, na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno,
desenvolve níveis diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir
suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade, e
simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de
condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Ele pode ser utilizado
como promotor de aprendizagem das práticas escolares, possibilitando a
aproximação dos alunos ao conhecimento científico, levando-os a ter uma
vivência, mesmo que virtual, de solução de problemas que são muitas vezes
muito próximas da realidade que o homem enfrenta ou enfrentou (CAMPOS,
et. al, 2001, p 48).

Não se trata de substituir a metodologia tradicional, já que é um tipo de metodologia
que tem a sua importância para o estudante, mas sim, de incluir outras atividades para
complementar este ensino buscando uma maior efetividade no processo de ensinoaprendizagem.
Apesar das críticas recebidas, o ensino expositivo tradicional é e continuará
sendo por muito tempo a forma dominante de ensinar. Todo nosso aparato
educacional favorece esse tipo de ensino, mas mesmo que haja uma mudança
radical em nossas escolas, provavelmente a aula expositiva sobreviverá. Isso
porque não há algo intrinsecamente errado com aula expositiva como
mecanismo de ensino. Sua imagem está tão desgastada simplesmente em
razão do uso ou do mau uso que dela se faz. Isto é, muitas vezes a aula
expositiva é o único recurso instrucional utilizado tornando-se, portanto,
rotineiro e sofrendo um desgaste natural. Em outros casos, ela é usada em
situações inoportunas ou é mal dada, prejudicando decisivamente sua
imagem e conduzindo a resultados medíocres em termos de aprendizagem.
(SILVA, 2007, p. 1)

A utilização de atividades lúdicas como recurso complementar nas aulas de Biologia,
torna-se um aliado ao aprendizado. Com isso a aplicação dos jogos possibilita aos alunos
vivenciarem outros ambientes, que oferecem um suporte significativo para o ensino e a
aprendizagem da disciplina de Biologia. Os jogos se caracterizaram como uma ferramenta
didática que proporciona aos alunos um maior entendimento do conteúdo abordado
(FREITAS et al. 2011). Sendo assim, para que atinjam seu máximo potencial as atividades
lúdicas não devem ser implementadas como única ferramenta de aprendizagem, mas como um
recurso complementar ao ensino.
Ademais, o jogo não pode ser exclusivamente a ação pela ação. Deve ser construído
em torno dos conceitos que devem ser trabalhados na escola e dos objetivos de ensino a que
se propõe. Acredita-se, ainda, que deve sustentar-se nas Teorias da Aprendizagem disponíveis
de maneira que permita ao professor avaliar sua real efetividade no processo de ensinoaprendizagem.
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2.3.1. O jogo, a aprendizagem significativa e os conteúdos de Botânica

Tendo em vista a teoria da Aprendizagem Significativa, sabe-se que o ponto de partida
desta ideia é levar em consideração aquilo que o aluno já sabe, buscando relacionar esta
informação de forma não arbitrária e não literal a um novo conhecimento. No entanto, para
que o processo ocorra com sucesso, apenas a presença dos subsunçores não é suficiente,
segundo 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) e que o material que apreendem
seja potencialmente significativo para os mesmos, nomeadamente relacional
com as estruturas de conhecimento particulares, numa base não arbitrária e
não literal. Assim, independentemente da quantidade de potenciais
significados que pode ser inerente a uma determinada proposição, se a
intenção do aprendiz for memorizá-los de forma arbitrária e literal (como
uma série de palavras relacionadas de modo arbitrário), quer o processo, quer
o resultado da aprendizagem devem ser, necessariamente, memorizados ou
sem sentido.

O professor necessita ter a sensibilidade para enxergar a necessidade conferida por
Ausubel. Neste contexto, Ausubel recomenda o uso de organizadores prévios com o intuito de
auxiliar no processo de aprendizagem. Segundo Moreira e Masini (2011) Os organizadores
prévios servem de âncora para a nova aprendizagem e levam ao desenvolvimento de conceitos
subsunçores que facilitam a aprendizagem subsequente.

Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do
próprio material a ser aprendido. Contrariamente a sumários, que são
ordinariamente apresentados ao mesmo nível de abstração. Generalidade e
inclusividade, simplesmente destacando certos aspectos do assunto, os
organizadores são apresentados num nível mais alto. Segundo Ausubel, a
principal função de um organizador prévio é a de servir de ponte entre o que
o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o material possa ser
aprendido de forma significativa. Ou seja, os organizadores prévios são úteis
para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como “pontes
cognitivas”. (MOREIRA E MASINI, 2011, p. 21).

Neste sentido, os jogos didático-pedagógicos funcionam como organizadores prévios
que visam manipular a estrutura cognitiva a fim de facilitar a aprendizagem significativa.
Caso esse material tenha um efeito positivo diante do processo, diz-se que este é um material
potencialmente significativo.
Tendo em vista que os organizadores prévios preparam o aluno para o processo de
aprendizagem, ele é muito útil quando o estudante não apresenta subsunçor. No entanto, o
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jogo elaborado na presente pesquisa pode ou não ser utilizado como um organizador prévio.
No caso da pesquisa ele foi utilizado como uma ferramenta de ensino estruturada de maneira a
promover a diferenciação progressiva de conceitos, efetivando o processo de aprendizagem
significativa subordinada.
Com relação a uma aprendizagem por recepção, Ausubel (2002) enfatiza a
participação e o efeito que materiais potencialmente significativos apresentam frente ao
processo de aprendizagem:
A aprendizagem por recepção significativa envolve, principalmente, a
aquisição de novos significados a partir de material de aprendizagem
apresentado. Exige quer um mecanismo de aprendizagem significativa, quer a
apresentação de material potencialmente significativo para o aprendiz. Por
sua vez, a última condição pressupõe (1) que o próprio material de
aprendizagem possa estar relacionado de forma não arbitrária (plausível,
sensível e não aleatória) e não literal com qualquer estrutura cognitiva
apropriada e relevante (i.e., que possui significado ‘lógico’) e (2) que a
estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias ancoradas
relevantes, com as quais se possam relacionar o novo material. (AUSUBEL,
2002, p. 1).

Melo e Togni (2008) elaboraram um jogo voltado para a disciplina de física a fim de
utilizá-lo como organizador prévio, para os autores, A utilização do jogo em ambiente escolar
visa abrir caminhos para que o discente aprenda significativamente esses conteúdos quando o
professor trabalhá-los na escola, pois a intenção é organizar e deixar claro os diversos
conceitos de Física (com relação ao material em especial), a fim de que possam servir de
âncora (subsunçor) para conceitos mais elaborados, específicos e com forte carga de
matematização que o professor posteriormente deverá apresentar.
Tendo em vista a estrutura e o objetivo do jogo associado ao presente trabalho, este se
encontra enquadrado em um processo de aprendizagem Subordinada, ou seja, um conceito ou
proposição potencialmente significativo a é assimilado sob uma ideia mais inclusiva A.
Sabe-se que o jogo aborda o conteúdo de botânica sob uma perspectiva evolutiva.
Neste sentido, o estudo dos grupos de plantas e suas características morfológicas e
fisiológicas sob um ponto de vista evolutivo é um processo de diferenciação progressiva do
conhecimento, já que, as ideias mais gerais e mais inclusivas segundo Moreira e Masini
(2011) são apresentadas no início, para somente então, serem progressivamente diferenciadas
em termo de detalhe e especificidade.
Com relação ao processo de assimilação tendo em vista uma aprendizagem
subordinada, o jogo não se presta para todas as etapas do processo, já que o processo de
assimilação diante de uma aprendizagem subordinada é baseado em três fases: aquisição de
significados, retenção inicial e retenção posterior e esquecimento (assimilação obliteradora).
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O jogo foi elaborado com o intuito de poder estimular e ser possível identificar duas
fases do processo de assimilação, a fase de aquisição de significados e a fase de retenção
desses. No entanto, a fase de esquecimento que é a fase onde a força de dissociabilidade entre
o novo conhecimento e subsunçor é nula. Sendo assim, para que esta fase do processo de
assimilação ocorra é necessário um tempo maior, não sendo um processo instantâneo.
Durante o intervalo de retenção, armazenam-se (ligam-se) significados
acabados de surgir em relação às ideias ancoradas que lhes correspondem.
Contudo, enquanto entidades identificáveis separadamente e por si só, apenas
são dissociáveis e reproduzíveis relativamente às ideias ancoradas por um
determinado período de tempo limitado (a não ser que se apreendam bem
através da repetição ou do ensaio). Quando a força de dissociabilidade dos
mesmos chega abaixo de um determinado ponto crítico (o limiar de
disponibilidade), ocorre o esquecimento ou uma redução gradual em relação
às ideias ancoradas em questão (subsunção obliterante). (AUSUBEL, 2002,
p. 8-9).

Diante desta perspectiva, o jogo foi elaborado estruturando-se completamente às fases
do processo de assimilação frente à teoria da aprendizagem significativa. Assim, no capítulo
seguinte são exibidas as estratégias para a produção do material e de que forma este foi
utilizado na pesquisa.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 MÉTODO
O presente estudo foi realizado a partir de uma pesquisa com abordagem
prioritariamente qualitativa do problema, já que esta abordagem, segundo Sampieri (2006),
utiliza a correlação de dados sem medição numérica para responder perguntas de investigação
a partir de um processo de investigação.
Sampieri (2006) também afirma que a observação qualitativa tem como princípios
essenciais explorar o ambiente e o contexto, descrever a comunidade e as atividades que as
pessoas participam e desenvolvem no ambiente, além de compreender os processos
vinculados entre as pessoas e as situações circunstanciais.
A abordagem quantitativa, por sua vez, foi utilizada em dois momentos pontuais da
pesquisa e teve como objetivo promover a triangulação dos dados e identificar a validade
interna dos grupos já que não houve seleção aleatória dos sujeitos da pesquisa. Assim, foi
utilizado o teste de Kruskal-Wallis como método estatístico não-paramétrico. O teste foi
selecionado já que, segundo Callegari (2003), este serve para comparar três ou mais amostras
independentes não-pareadas, indicando se há diferença entre pelo menos duas destas
amostras. A aplicação deste teste utiliza os valores numéricos transformados em postos e
agrupados num só conjunto de dados.
A pesquisa realizada pode ser classificada segundo a sua finalidade como uma
pesquisa de desenvolvimento quasi-experimental, a qual caracteriza-se como um trabalho
sistemático que visa utilizar conhecimentos derivados da pesquisa ou experiências práticas
com vistas à produção de novos materiais.
Para Gonçalves e Nunes (2004), frequentemente, em experiências de aprendizagem
em ambientes de sala de aula, a variável independente é um estímulo de qualquer tipo, e a
variável dependente é a resposta. Muitos dos estudos empíricos em ambientes educacionais
são quasi-experimentais e não experimentais. A diferença mais importante entre as pesquisas
é que na primeira, os grupos são selecionados de um modo que não é aleatório.
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3.2 SUJEITOS DA PESQUISA

O presente estudo foi realizado com estudantes do 7º ano do ensino fundamental
(segundo segmento) de uma escola da rede privada de ensino do município de Boa Vista –
RR.
A primeira etapa da pesquisa consistiu na identificação dos subsunçores dos
estudantes do 7o. ano referentes ao conteúdo de Botânica. Nesta ocasião contou-se com a
participação de setenta e sete estudantes que receberam um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (ANEXO A), onde constavam os objetivos da pesquisa e a solicitação de
autorização dos pais para a participação dos estudantes na pesquisa. Os dados coletados foram
categorizados e quantificados. Assim como os alunos, o responsável pela escola também
assinou um termo autorizando a participação da escola na pesquisa (ANEXO B).
A escolha da quantificação para a realização da primeira etapa (identificação dos
subsunçores) se deu com o intuito de se obter uma visão mais ampla diante da população,
referentes aos conhecimentos prévios apresentados pelos estudantes.
Posteriormente, com base nos conhecimentos prévios dos estudantes, foi elaborado o
jogo como ferramenta didático-pedagógica, com o enfoque em uma perspectiva evolutiva das
plantas e, em seguida, o jogo foi aplicado com uma única turma das três turmas onde a
avaliação dos subsunçores ocorreu.
A escolha da turma foi realizada a partir de um comparativo das pontuações obtidas
pelos estudantes por meio da avaliação dos subsunçores que ocorreu na primeira fase da
pesquisa, a turma escolhida foi a que obteve a menor pontuação e contava com vinte e cinco
estudantes.
Finalmente, a atividade avaliativa posterior ao jogo foi aplicada a três turmas com
sessenta e um estudantes.

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Tendo em vista que a pesquisa sustenta-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel, a pesquisa foi organizada em três etapas, já mencionadas de maneira breve
anteriormente, sendo elas: i) avaliação dos subsunçores; ii) elaboração e aplicação do jogo e
iii) avaliação da aprendizagem.
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3.3.1 Folder interativo: instrumento de identificação de subsunçores

A primeira etapa foi destinada à avaliação dos subsunçores e foi executada por meio
da utilização de uma ferramenta elaborada de maneira experimental na disciplina intitulada
“Botânica: conceitos, ferramentas de ensino e abordagem” oferecida como disciplina optativa
no curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de
Roraima. A ferramenta consiste em um folder interativo com quatro perguntas destinadas aos
estudantes (APÊNDICE A). Diferentemente de avaliações como questionários ou testes que
requerem dos alunos explicações escritas sobre determinado conteúdo, as perguntas contidas
no material em questão submetem os estudantes a realizarem desenhos de plantas que os
mesmos conhecem, explorando assim, de maneira ampla e subjetiva a ideia inicial que os
estudantes apresentam sobre botânica. O material foi assim elaborado pensando-se em avaliar
de maneira eficiente e mais generalizada o conhecimento dos estudantes referentes às plantas.
Das perguntas existentes no folder, três delas conduziam os estudantes à realização de
desenhos, enquanto uma das perguntas questionava-os sobre a quais grupos pertenciam às
plantas desenhadas respectivamente. A ideia de solicitar que o aluno desenhe três plantas
diferentes sustenta-se na proposta de verificar o que os alunos entendem sobre plantas, se em
sua compreensão há algo relacionado à evolução dos grupos vegetais e às características que
denunciam isso nas plantas, além de contribuir para a visualização geral de quais os conceitos
que os mesmos possuem em relação ao tema.
Por fim, a ferramenta permite analisar a compreensão dos estudantes referente à
classificação vegetal e verificar se os alunos compreendem que a classificação baseia-se em
características compartilhadas entre os membros de um mesmo grupo. Essa compreensão,
numa perspectiva de aprendizagem, facilita a identificação de membros de um mesmo grupo,
evitando, por conseguinte, a simples memorização de conceitos.
Cabe ressaltar que a ferramenta havia sido aplicada em forma de “avaliação piloto” na
disciplina supracitada. Esta avaliação contou com a participação de 142 estudantes de seis
escolas do município de Boa Vista, dentre elas cinco pertencentes à rede pública de ensino e
uma à rede privada. A escolha das escolas foi realizada de maneira aleatória que, porventura,
estão localizadas em locais distintos da cidade. Esta ação “piloto” permitiu visualizar a
eficiência da ferramenta na obtenção de um diagnóstico rápido dos subsunçores, podendo ser
adequada a outros conteúdos e realidades.
Os dados da avaliação dos subsunçores por meio do folder interativo foram
quantificados e categorizados de acordo com o que era observado nos desenhos realizados
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pelos estudantes. Por meio da análise dos dados foram criados parâmetros e de acordo com a
similaridade dos parâmetros estes foram agrupados em grupos maiores intitulados categorias
de análise. Segundo Sampieri (2011), as categorias são níveis de análise de dados onde são
caracterizadas as unidades de análise e que para Holsti (1969) citado por Sampieri (2011) são
as “caixas ou caixotes”, as quais se classificam as unidades de análise.
A partir da complexidade dos parâmetros categorizados, estes receberam indicadores
que variavam de zero a três. Apesar desta quantificação de dados os subsunçores foram
analisados qualitativamente.
3.3.2 O Jogo “Desvendando os caminhos da Botânica”

A segunda etapa do estudo foi destinada à elaboração de um material didáticopedagógico, neste caso o jogo, tendo como base para a sua construção os conhecimentos
prévios apresentados pelos estudantes e identificados na primeira etapa da pesquisa.
O jogo elaborado teve como tema o conteúdo de botânica para o 7º ano do ensino
fundamental, intitulado “Desvendando os Caminhos da Botânica”.
O jogo consiste em um jogo de tabuleiro, de perguntas e respostas, contendo cartas
com as mais variadas formas de interação com o conteúdo (subjetivas, objetivas, cartas
desafio, etc.). Apesar de o jogo abordar os mais diversos conteúdos do Reino Vegetal, tais
como morfologia e fisiologia das plantas, o jogo busca enfatizar os processos evolutivos dos
variados grupos vegetais, no qual relaciona os grupos de plantas de acordo com suas
características evolutivas. Conforme mencionado anteriormente, as questões foram elaboradas
tendo-se como base a análise dos subsunçores realizada previamente com os alunos
considerando-se tanto os conceitos já conhecidos quanto aqueles considerados importantes e
que não apareceram nas análises dos subsunçores. Além disso, a organização do tabuleiro e a
coloração das cartas induz o processo de aprendizagem para que ele ocorra a partir da
diferenciação progressiva de conceitos. A estrutura do jogo é apresentada a seguir:
 1 Tabuleiro: composto de 43 casas em que os alunos devem percorrer, onde há a linha de
início e a linha de chegada. O tabuleiro é delimitado pelas Eras geológicas, cada uma com
seus respectivos Períodos geológicos, cada Era com sua respectiva cor, acompanhando as
cores das casas do tabuleiro que pertencem à determinada Era geológica (Figura 2). O jogo
segue uma sequência, levando em consideração que ele parte de uma perspectiva evolutiva.
Para cada era geológica vão existir casas no tabuleiro que trazem informações referentes a
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acontecimentos e questionamentos sobre plantas viventes na era geológica em questão. Ao
responderem as perguntas de forma correta ou não os alunos adquirem significados e
posteriormente retém esses significados.

FIGURA 2: Tabuleiro do jogo "Desvendando os Caminhos da Botânica", incluindo o éon, as eras e os períodos
geológicos com suas "casas" respectivas para cada era acompanhando a sua coloração.

 3 Pinos e 1 dado: os pinos vão representar o aluno ou o grupo de alunos no tabuleiro,
enquanto que o dado determina o número de casas que os alunos devem percorrer no
tabuleiro.


75 Cartas Objetivas: as perguntas deste tipo de carta contam com quatro opções de resposta
onde o jogador deverá escolher apenas uma (APÊNDICE B). Para cada Era geológica (o
jogo está delimitado por três Eras geológicas) existem 25 cartas objetivas, cada uma
acompanhando a cor da Era referente no tabuleiro. Nestas cartas o processo de aquisição
de significados é estimulado a medida que novos conceitos são apresentados com as
jogadas efetuadas . Estas encontram-se representadas na figura 3.



30 Cartas Subjetivas: As perguntas desse tipo de carta não contam com alternativas de
respostas prontas, tendo a equipe que discutir e elaborar uma resposta (APÊNDICE C).
Para cada Era geológica existem 10 cartas subjetivas. Assim como nas cartas objetivas,
estimula-se nessa etapa do jogo aquisição de significados (Figura 3).

 12 Cartas Problema: são cartas de transição de uma era para a outra, estas cartas trazem
informações novas da Era subsequente e trazem consigo uma pergunta aos estudantes
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referente a informações da Era em que eles encontram-se no momento (APÊNDICE D).
Nessas cartas é possível verificar o processo de retenção e o grau de dissociabilidade entre
o novo conhecimento e o conhecimento prévio dos jogadores (Figura 3).
As perguntas problemas trazem questionamentos que reúnem diversas informações
exibidas ao longo da era em que o aluno encontra-se no jogo, nas cartas objetiva, subjetiva
e cartas ação. As cartas problemas são nada menos que situações problemas que o aluno
precisa solucionar. Caso o aluno venha a acertar a resposta da carta isso significa que as
informações adquiridas por eles puderam se relacionar com os seus subsunçores para que o
problema seja solucionado, levando em consideração que as questões são contextualizadas
e requerem uma atenção e reflexão muito grande dos alunos. A partir disso pode-se dizer
que o aluno passa pela fase de retenção de significados, onde as novas informações e
conhecimentos prévios passam aos poucos a tornarem-se menos dissociáveis.
Caso o aluno erre a questão, significando que ele desconhecia a resposta correta cabe
inferir que a nova informação e a informação já existente apresentam uma alta força de
dissociabilidade caracterizando uma retenção inicial, no entanto, do decorrer do jogo esta
força se torna cada vez mais baixa, caracterizando uma retenção posterior.
 30 Cartas Ação: consistem em vários tipos de perguntas e atividades (APÊNDICE E),
sendo elas, Forca - perguntas onde um jogador da equipe deve ir até o quadro e desenhar
no estilo “brincadeira da forca” a quantidade de letras da resposta e em voz alta, ler a dica
contida na carta para a equipe, que deverá responder corretamente; Dica - esta carta ação
consta de uma determinada resposta e para chegar a ela existem 10 dicas na carta, onde os
estudantes ao escolherem as dicas deveram descobrir a qual resposta a carta se refere,
neste tipo de carta é possível verificar o processo de retenção de significados já que a
estrutura da pergunta permite ao estudante realizar relações entre os conceitos; Mímica ou
desenho – consistem em cartas onde o jogador irá encontrar quatro opções que podem ser
objetos ou personagens que tenham ou não a ver com botânica e este deverá realizar uma
mímica ou desenho para que o seu grupo descubra o que é (Figura 3).
 10 Cartas Desafio Final: consiste na última casa do tabuleiro, As perguntas podem ser
subjetivas ou perguntas práticas e têm como objetivo estimular os alunos a agregarem
todas as informações discutidas durante o jogo, reorganizá-las de maneira a responder o
desafio proposto (APÊNDICE F). As cartas desafio diferem sobremaneira das demais
cartas e permitem ao pesquisador visualizar o processo de retenção posterior (Figura 3).
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A carta desafio final segue o mesmo raciocínio que as cartas problemas, sendo as
perguntas existentes nas cartas desafio final mais abrangentes, contextualizadas, além de
mais complexas, requerendo do aluno um raciocínio maior para relacionar as informações
já que estas perguntas relacionam de maneira generalizada todas as informações contidas
no jogo. Caso o aluno não acerte o desafio final, cabe inferir que parte das informações
continuam dissociáveis, dificultando assim esta grande relação, no entanto, se o aluno
acerta a pergunta da carta desafio final, tendo em vista que ela engloba grande parte dos
conteúdos do jogo, no sentido de que pra respondê-la o aluno precisa utilizar as mais
diversas informações que foram adquiridas, significa que a força de dissociabilidade entre
as novas informações e os subsunçores encontra-se baixa, permitindo compreender que o
processo de assimilação alcança a fase de retenção posterior onde as informações
encontram-se condensadas e ancoradas no cognitivo do indivíduo, sendo estas informações
subsunçores modificados que serviram de ancora para aquisição de novos significados,
ocorrendo por fim a aprendizagem significativa de conceitos.
 1 Folder explicativo: visa explicar para os estudantes o objetivo de cada carta, além das
regras do jogo (APÊNDICE G).
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FIGURA 3: Cartas de perguntas incluídas no jogo "Desvendando os Caminhos da Botânica". A) carta objetiva
da Era Paleozoica; B) carta objetiva da Era Mesozoica; C) carta objetiva da Era Cenozoica; D) carta subjetiva da
Era Paleozoica; E) carta subjetiva da Era Mesozoica; F) carta subjetiva da Era Cenozoica; G) carta problema da
Era Paleozoica para a Era Mesozoica; H) carta problema da Era Mesozoica para a Era Cenozoica; I) carta ação;
J) carta Desafio Final.
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Foram produzidas três réplicas do jogo para serem aplicados com uma única turma,
com isso os estudantes organizaram-se em três grupos com aproximadamente nove pessoas
em cada grupo. Cada grupo de alunos foi dividido em três trios para que fizessem o uso do
jogo de forma proporcional.
O quadro 1 apresenta de maneira sumarizada as etapas do processo de assimilação,
proposto pela Teoria da Aprendizagem Significativa, e as etapas e procedimentos do jogo
“Desvendando os Caminhos da Botânica”.

QUADRO 1: Etapas do processo de assimilação diante da Aprendizagem Significativa, associadas às etapas do
jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica”.
(Continua)

ETAPAS DO PROCESSO DE

PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO

ASSIMILAÇÃO

ASSOCIADO À ETAPA DO JOGO
A aquisição de significados ocorre quando
um conceito menos inclusivo é assimilado
sob uma ideia mais inclusiva já existente
na estrutura cognitiva. No jogo, a fase de
aquisição de significados ocorre quando
os

AQUISIÇÃO DE SIGNIFICADOS

alunos

respondem

às

perguntas

objetivas, subjetivas e perguntas ação
(com exceção da pergunta ação do tipo
dica, onde, pelo fato de ela apresentar
outra estrutura ela se encaixa na fase de
retenção), estas trazem informações novas
aos estudantes que irão se relacionar a
ideias já existentes.
Ocorre

RETENÇÃO INICIAL E RETENÇÃO
POSTERIOR

quando

são

introduzidas

sequências de ideias para retenção e
aperfeiçoamento

dos

significados.

A

retenção inicial é caracterizada pelo fato
de as informações retidas apresentarem
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uma elevada força de dissociabilidade,
enquanto que na retenção final essa força
de dissociabilidade das informações tornase baixa. No jogo, o momento de retenção
de significados ocorre posteriormente a
aquisição

destes,

esta

etapa

está

representada no momento em que os
alunos precisam avançar etapas do jogo,
neste

caso,

quando

eles

precisam

responder às perguntas problemas, e a
pergunta intitulada de desafio final. Além
disso, as “perguntas dica”, encontradas
nas cartas ação também estimulam o
processo de retenção do conhecimento, já
que

elas

informações

além

de

trazerem

submetem os

novas

alunos

a

fazerem relações de todos os conceitos
apresentados para alcançar a resposta.
ESQUECIMENTO

(ASSIMILAÇÃO É a etapa onde as ideias atingem um grau

OBLITERADORA)

de dissociabilidade nulo, não sendo mais
possível reproduzi-las isoladamente. O
processo de assimilação será visualizado
na prova de lápis e papel, tendo sido
respeitado um tempo entre a aplicação do
jogo e a aplicação da prova.

Para melhor ilustrar as etapas em que os processos de assimilação estão inseridos no
jogo, foi elaborado um esquema (Figura 4), buscando exibir em que momentos do jogo as
etapas ocorrem.
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FIGURA 4: Representação esquemática do tabuleiro do jogo "Desvendando os caminhos da botânica”, onde
estão incluídas as etapas do processo de assimilação dos significados no material.

O quadro 2 traz exemplos de perguntas de cada tipo de carta existente do jogo para
melhor compreensão da discussão.

QUADRO 2: Exemplos de perguntas contidas nas cartas do jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica”.
(Continua)

PERGUNTAS CONTIDAS NAS CARTAS DO JOGO “DESVENDANDO OS
CAMINHOS DA BOTÂNICA”
CARTA OBJETIVA
(Referente à fase de Aquisição de
Significados)

O surgimento dos frutos foi algo incrível
para as plantas, já que os frutos protegem
as sementes e fornecem alimentos para os
animais que com isso podem ajudar a
espalhar as sementes. Em que grupo
vegetal surgiu esta novidade?
a) Briófitas.
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b) Pteridófitas.
c) Gimnospermas.
d) Angiospermas.

CARTA SUBJETIVA
(Referente à fase de Aquisição de
Significados)

CARTA AÇÃO
(A carta ação do tipo “dica é referente a
fase de Retenção de significados)

CARTA PROBLEMA
(Referente a fase de Retenção de
significados)

Considerando que a vida surgiu e se
diversificou na água e somente depois os
organismos conquistaram o ambiente
terrestre, cite duas adaptações que
permitiram às plantas a conquista do
ambiente terrestre com sucesso.
R: Surgimento de órgãos verdadeiros
(raiz, caule e folha) e tecidos de condução
(xilema e floema).
SOU UMA GIMNOSPERMA
1. Sou uma planta vascular.
2. Surgi no período carbonífero.
3. Sou fanerógama.
4. A cica é um exemplo.
5. Possuo estróbilo.
6. Surgir a aproximadamente 245 milhões
de anos.
7.
O
Pinheiro-do-Paraná
é
um
representante meu.
8. Dê um palpite.
9. Não possuo frutos.
10. O pinhão é minha semente.

Observem atentamente o que está
acontecendo no tabuleiro, estamos saindo
da era Paleozoica e entrando na era
Mesozoica, esta passagem é marcada pela
maior extinção em massa já registrada no
planeta, mais de 80% da fauna marinha foi
extinta. As plantas não foram tão afetadas.
Quais vantagens adaptativas as plantas já
haviam conquistado até aqui?

R: Tecidos de condução, órgãos
verdadeiros,
semente,
estrutura
reprodutiva visível (estróbilo ou pinha).
CARTA DESAFIO FINAL
(Referente a fase de Retenção de

Bem vindos ao desafio final! Para mostrar
que vocês realmente desvendaram todos
os caminhos da botânica vocês precisam
ultrapassar o último desafio. Nos baldes,
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significados)

vocês devem colocar a proporção
aproximada de cada grupo de plantas
terrestres que está representada por
botões, existentes na era Mesozoica.

R:

3.3.3 Avaliando a aprendizagem
Por fim, foi realizada uma análise qualitativa da influência que o jogo exerce durante
as aulas e qual a interferência deste tipo de material em sala de aula. Para isso utilizou-se duas
técnicas avaliativas. A primeira consistiu na avaliação das conversas de aprendizagem a partir
das categorias descritas por Allen (2002). Allen, que realizou um estudo referente à influência
de espaços não formais diante do processo de ensino aprendizagem, propôs uma análise de
dados qualitativa a partir de conversas dos estudantes, e discutiu os tipos de “conversas de
aprendizagem” que ocorrem nas interações discursivas entre os estudantes durante as visitas a
esse espaço. A autora considera as expressões verbais como evidências de que ocorre o
processo de aprendizagem.
As categorias descritas por Allen consistem em cinco claramente distintas, estas
podem ser observadas no quadro 3. Destaca-se, por conseguinte, que esta pesquisa buscou
evidenciar, dentre as conversas de aprendizagem estimuladas pelo jogo, quais seriam capazes
de facilitar a visualização das etapas de assimilação propostas na Teoria da Aprendizagem
Significativa.
Tendo em vista as características das conversas apresentadas pelos alunos, é possível
compará-las e relacioná-las ás fases do processo de assimilação. Diante do cenário de que a
conversa conectiva é todo tipo de conversa que faz uma conexão explícita entre algo da
exposição e/ou algum conhecimento ou experiência pregressa, podendo estar associada a
partir de uma conexão com a vida ou com o conhecimento, pode-se relacioná-la a fase de
aquisição de conhecimento, onde o aluno adquire novos significados por meio destas relações,
erros e acertos.
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QUADRO 3: Categorização de conversas de aprendizagem estimuladas do momento da aplicação do jogo.
(elaborado a partir de Allen, 2002).
(Continua)

CATEGORIA

Conversa Perceptiva
Conversa Conectiva
Conversa Estratégica
Conversa Afetiva

Conversa Conceitual

CARACTERIZAÇÃO
Abrange a percepção dos estímulos do estudante.
Conversas em que há a conexão entre os elementos expostos e o
conhecimento
São estratégias estabelecidas pela exposição para orientar o seu
uso.
Expressa sensações, sentimentos e valores. Exemplo: prazer,
desprezar, surpresa e intriga.
Está relacionada a interpretações cognitivas que podem ser
classificadas como:
Simples - apresenta apenas um conceito sobre o objeto
explorado a partir de uma dedução simples;
Complexa – apresenta conceitos mais elaborados envolvendo
discussão sobre o objeto com conclusões.

Para Moreira e Masini (2011), a aquisição de conceitos por meio de aprendizagem
receptiva não é apenas um processo passivo de internalização. Ela é caracterizada por um
processo ativo de interação com os conceitos já adquiridos. Quanto mais ativo for esse
processo, mais significativos e úteis serão os conceitos.
Quanto a fase de retenção de significados, o tipo de conversa onde é possível
identificar essa fase no momento do jogo é quando os alunos realizam conversas conceituais.
Nestas, já que eles inferem conceitos, simples ou complexos, levantam hipóteses,
generalizações de informação da exposição havendo discussão sobre relação entre objetos e
propriedades, ou quando fazem algum tipo de reflexão referente aos conceitos atuais, pode-se
observar que estes estão retendo alguns significados e a partir disso são capazes de realizar
relações mais complexas com discussão do conteúdo. Dependendo da conversa realizada
pelos alunos é possível identificar se a conversa encontra-se incluída em uma fase de retenção
inicial ou retenção posterior.
Para que a análise das conversas de aprendizagem fosse possível, no momento em que
os estudantes fizeram o uso do jogo foi realizada uma observação e descrição, com base no
comportamento apresentado pelos mesmos, bem como foram utilizados gravadores que
permitiram posteriormente a análise das conversas estimuladas pelo jogo.
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As conversas realizadas pelos estudantes foram transcritas e categorizadas com o
auxílio software QSR NVivo 7. Este permite selecionar trechos das conversas e identificá-las
de acordo com sua respectiva categoria, para que assim seja possível identificar os tipos de
conversa que o jogo estimula nos estudantes.
A segunda técnica avaliativa consistiu na aplicação de uma prova de lápis e papel.
Conforme já mencionado, essa ferramenta foi aplicada às três turmas, sendo que a duas das
turmas participantes foi aplicado uma prova de cinco questões, contendo perguntas referentes
exclusivamente ao conteúdo de botânica (APÊNDICE H), enquanto que à turma que fez o uso
do jogo foi aplicado uma prova contendo, além das perguntas referentes ao conteúdo de
botânica, perguntas buscando arguir a percepção dos estudantes sobre o jogo (APÊNDICE I).
As respostas dos estudantes foram categorizadas e analisadas e avaliadas quali e
quantitativamente.
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4 IDENTIFICAÇÃO DE SUBSUNÇORES A PARTIR DO FOLDER
INTERATIVO
A primeira etapa da pesquisa consistiu na avaliação dos subsunçores, utilizando-se
para isso o folder interativo como instrumento de avaliação já mencionado na metodologia do
presente trabalho. Os resultados obtidos encontram-se organizados no quadro 4.
QUADRO 4: categorias de análise, parâmetros e indicadores por meio da análise dos subsunçores a partir do
folder interativo incluindo número e porcentagem dos alunos que atenderam aos parâmetros criados.

CATEGORIAS
DE ANÁLISE

Taxonomia

Relação entre
desenho e
classificação

PARÂMETROS
Não citou nenhum
grupo
Relacionou 1 grupo
corretamente
Relacionou 2 grupos
corretamente
Relacionou 3 grupos
corretamente
Relacionou todos os
grupos errados
Cita apenas o reino
das plantas (plantae)
Desenhou/citou um
ser vivo de outro reino
Inclui algas no reino
das plantas
Cita o nome
vernacular
Fez o mesmo desenho
em todos os espaços
citando o mesmo
grupo
Fez o mesmo desenho
em todos os espaços
citando diferentes
grupos
Desenha diferentes
plantas e indica
corretamente que
pertencem ao mesmo
grupo
A planta citada não
está representada no
desenho, inclusive o
grupo a qual pertence.
Desenhou a planta e
citou o grupo
corretamente, mas o
desenho não
representa o que foi
citado.

INDICADORES

(Continua)
Número de alunos que atenderam o
parâmetro
%
Turma A
Turma B
Turma C

0

2

1

2

6,49

1

8

4

5

22

2

4

5

6

19,48

3

8

6

6

25,97

0

4

8

6

1

1

0

0

1,29

0

2

1

0

3,89

3

1

0

0

1,29

2

7

2

2

14,28

1

1

0

0

1,29

1

0

2

1

3,89

2

3

1

1

6,49

1

0

1

1

2,59

2

4

0

2

7,79

23.37
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CATEGORIAS
DE ANÁLISE

Grupos
específicos das
divisões
(sistemática)

Morfologia

Adaptações
especiais

PARÂMETROS

INDICADORES

Em um único desenho
confunde as estruturas
de dois ou mais
grupos
Fez desenhos sem
detalhe algum, apenas
rabiscos em que é
impossível a
compreensão
Relaciona dois grupos
em um único desenho
Citou subgrupos das
angiospermas
Relacionou
quantidade de pétalas
com subgrupos
Relacionou tipos de
folhas e raiz com
subgrupos (mono e
eudicotiledônea)
Usa o termo
“dicotiledônea”
Desenhou raiz não
detalhada
Não desenhou raiz
Desenhou apenas flor
Desenhou plantas com
frutos
Desenhou apenas
sementes
Desenhou pelo menos
uma estrutura
específica de um
grupo
Desenhou raiz
detalhada citando o
tipo
Desenhou uma planta
aquática
Desenhou uma planta
trepadeira

Número de alunos que atenderam o
parâmetro
Turma A
Turma B
Turma C

%

1

2

4

1

9,09

0

1

1

1

3,89

3

0

3

0

3,89

3

5

3

4

15,58

3

3

0

4

9,09

3

2

1

0

3,89

0

1

2

3

7,79

2

8

8

3

24,67

0
1

10
2

12
1

6
1

36,36
5,19

3

8

3

1

15,58

2

2

1

1

5,19

3

6

3

4

16,88

3

1

2

0

3,89

3

1

2

0

3,89

3

0

0

2

2,59

A aplicação do folder interativo ocorreu no 3º bimestre escolar, quando então os
alunos estavam estudando conteúdos referentes a botânica em sala de aula. Como já
mencionado, o processo de categorização deu-se a partir da análise dos desenhos. A primeira
categoria intitulada “Taxonomia” é referente aos táxons (taxa), ou grupos vegetais. Nela os
parâmetros avaliativos consideram a citação ou não dos grupos vegetais pelos alunos. Esta
categoria ajuda a identificar se os alunos possuem ou não o conhecimento sobre os grupos
vegetais e suas principais características.
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A segunda categoria que tem como nome “Relação entre desenho e classificação”
agrupa desenhos que são ou não condizentes com o grupo indicado pelo estudante. Já a
categoria “Grupos específicos das divisões (sistemática)” agrupa os desenhos em que os
estudantes citam subgrupos de determinada Divisão vegetal demonstrando que o aluno
apresenta um conhecimento mais específico do conteúdo. Nesta análise apenas subdivisões
das Angiospermas foram indicadas pelos estudantes.
A categoria intitulada “Morfologia”, como o próprio nome já denuncia, está
relacionada à morfologia das plantas desenhadas pelos alunos. Nesta categoria foram
considerados parâmetros a presença das principias estruturas de um vegetal (folhas, filídios,
rizóides, raízes, caule, frutos, etc.) assim como estruturas mais complexas, permitindo inferir
a primeira percepção que o aluno apresenta frente aos conteúdos de Botânica. Por fim, a
categoria intitulada “Adaptações especiais” faz referência à presença de estruturas
especializadas encontradas em alguns grupos de plantas, as quais indicam adaptações para que
as espécies sobrevivam em ambientes específicos.
A partir da análise dos resultados, observa-se que os alunos apresentam um
conhecimento mais generalizado do conteúdo, já que nos desenhos observados a maioria deles
apresentava plantas com pelo menos dois órgãos essenciais, tais como folhas e caule.
Especificamente, com relação a categoria “Taxonomia”, apenas 6,49% de um total de
77 estudantes participantes da pesquisa não citaram nenhum grupo ao qual pudesse classificar
as plantas que haviam desenhado, apesar disso 23,37% dos estudantes chegaram a citar
grupos quando questionados, no entanto nenhum grupo citado condizia com as plantas
desenhadas, estando assim errados. A partir disso, pode-se observar que os alunos já sabem
que as plantas podem ser classificadas em grupos e que estes grupos recebem nomes
específicos, entretanto, muitos ainda não conseguem relacionar as plantas ao seu determinado
grupo, compreendendo que estas são agrupadas de acordo com suas características. Isto é um
indicativo de que eles não dispõem na estrutura cognitiva informações e conceitos específicos
capazes de diferenciar a planta de um grupo ou de outro. A partir do momento que eles
conseguem assimilar essas características e diferenças eles podem se tornar capazes de
relacionar estes grupos compreendendo assim o motivo pelos quais eles se diferenciam.
Ainda que muitos alunos apresentem essa dificuldade, 25,97% dos estudantes
conseguiram relacionar os três desenhos de plantas com seus respectivos grupos. Apesar de
apenas 20 alunos terem conseguido relacionar todos os grupos corretamente não ser um
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resultado satisfatório, esta quantidade é maior que o número de alunos que não citou nenhum
grupo ou que o número de alunos que relacionou todos os grupos errados, o que permite
inferir novamente que os alunos conhecem os grupos, mas tem dificuldades para relacionar as
plantas aos seus respectivos grupos.
Assim, esta informação tornou-se fundamental para a elaboração do jogo, já que por
meio da sondagem de conhecimentos foi possível perceber que os estudantes apresentam um
conhecimento mais abrangente, tendo sido esta informação o ponto de partida para a criação
do material. Com base nisso o jogo foi elaborado de maneira que o professor possa trabalhar a
compreensão dos conceitos envolvidos no processo de classificação vegetal, além de
estimular a aprendizagem de forma lógica e racional.
Outro parâmetro importante a ser observado na categoria “Taxonomia” é que apenas
um aluno incluiu as algas no Reino das plantas, tendo feito um desenho condizente com a
classificação. Incluir as algas no reino das plantas é um conhecimento mais específico que
requer leitura e um maior conhecimento por parte dos alunos, já que as algas verdes são
ancestrais das conhecidas plantas terrestres que porventura são mais abordadas em sala de
aula. É pertinente ressaltar que até alguns anos, as algas verdes não eram incluídas no reino
Metaphyta (Plantae – reino das plantas), mas sim no reino Protoctista. No entanto, segundo
Judd et al. (2009) considera-se as plantas verdes, uma grande linhagem que inclui as assim
chamadas algas verdes e as plantas terrestres
Hoje, apesar de existir esta nova classificação, muitos livros didáticos ainda não
fizeram esta atualização, não incluindo algas como plantas. No livro didático dos estudantes
participantes da pesquisa não consta a informação atualizada, sendo papel do professor, expor
esta informação aos estudantes.
Diante deste cenário, apesar de não ser o objetivo da pesquisa discutir o tema, mas
levando em consideração que este foi um resultado da pesquisa, vale mencionar que muitos
são os fatores que podem influenciar na desinformação dos professores com relação aos
conteúdos ministrados. Um destes fatores é o apego ao livro didático. Segundo Verceze e
Silvino (2008), o ideal é que o professor veja o livro didático apenas como uma das
ferramentas entre tantas outras capazes de lhes propiciar condições de ministrar um ensino de
qualidade. Isso significa que o professor não deve se prender unicamente ao material didático,
sem perceber que neste, podem haver possíveis erros. O professor deve sempre buscar se
atualizar já que seu instrumento de trabalho é o conhecimento. Outro fator que pode contribuir
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com este erro é a formação de professores. Muitos professores, principalmente os que
concluíram o curso de graduação há bastante tempo, muitas vezes, não buscam manter-se
informados acerca da ciência que ensinam, ou por falta de tempo ou simplesmente pela rotina.
A partir desta negligencia os profissionais acabam por passar informações erradas e
desatualizadas para os estudantes gerando assim uma situação desconfortável que
compromete o processo de ensino. A vantagem de um jogo de tabuleiro, neste contexto, é que
o professor bem informado pode retirar as cartas erradas e/ou desatualizadas do jogo, ou
mesmo inserir cartas e perguntas mais atuais e contextualizadas à necessidade dos estudantes.
Seguindo-se na análise dos subsunçores, quando analisada a categoria “Relação entre
desenho e classificação”, observa-se que 6,49% dos estudantes apresentam dificuldades em
relacionar diferentes plantas a diferentes grupos vegetais, não apresentando em seus desenhos
um representante para cada grupo vegetal, mas sim, diversos tipos de plantas e todos
pertencendo ao mesmo grupo. Nos desenhos analisados, observou-se que as Angiospermas
são as plantas mais desenhadas pelos estudantes. Essa predominância pode, a priori, ser
justificada por dois fatores. Primeiro, pelo uso, já que as Angiospermas estão mais presentes
no cotidiano das pessoas devido aos usos que oferecem, tais como, frutos, sementes, flores
(ornamentação) e sombra (mais aplicado à região amazônica). Segundo, pela “diversidade
visível” já que é mais fácil perceber as diferenças entre as angiospermas, ou pelo menos boa
parte delas, do que das briófitas, por exemplo.
Dos desenhos observados, apenas três alunos, todos de uma mesma turma, totalizando
3,89% relacionaram dois grupos em um único desenho de maneira correta. Nesses três
desenhos esta relação se deu constando no desenho uma grande árvore e aderido ao seu tronco
encontravam-se musgos que pertencem a outro grupo vegetal (Figura 5).
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FIGURA 5: Desenho de um aluno que realizou a avaliação de sondagem dos subsunçores a partir do folder
interativo representando dois tipos de plantas, uma árvore e aderidos ao seu tronco, musgos.

A relação entre os grupos permite observar que alguns estudantes conseguem
visualizar as plantas de forma conjunta, compreendendo que apesar de o conteúdo ser
estudado de forma fragmentada, os grupos de plantas não podem ser vistos de maneira
individualizada, sabendo assim, que todas interagem no meio ambiente. A baixa frequência
dessas relações na análise efetuada permite, por outro lado, verificar que o professor precisa
trabalhar melhor essas interações.
Outra interessante categoria a ser analisada é a que consiste em “Grupos específicos
das divisões (sistemática)”. Para melhor compreensão, cabe frisar que o grupo de plantas
terrestres, mais derivado, intitulado de Angiospermas, é subdividido em Monocotiledôneas e
Eudicotiledôneas (antigamente chamadas de Dicotiledôneas) e que essa subdivisão baseia-se
em características específicas que diferenciam os membros de um grupo dos membros de
outro.
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Nesta lógica, citar estes grupos nos desenhos permite inferir que o aluno apresenta
conhecimentos mais específicos, já que para ser capaz de classificar uma planta como
Monocotiledônea ou Eudicotiledônea o aluno precisa saber que os grupos variam a partir de
características tais como quantidade de pétalas nas peças florais, tipos de nervuras foliares,
tipos de raízes, entre outros. As semelhanças entre esses dois grupos são bem maiores que as
diferenças, apesar disso os dois clados são claramente reconhecíveis. As Monocotiledôneas
incluem plantas familiares como as gramíneas, lírios, íris, antúrios e palmeiras. As
Eudicotiledôneas incluem quase todas as árvores e arbustos conhecidos (exceto as
gimnospermas) e a maioria das ervas (plantas não lenhosas) (RAVEN, EVERT, EICHHORN,
2007).
Com base na análise desta categoria, observou-se que 15,58% dos estudantes citaram
um dos subgrupos de angiospermas e destes, 9,09%, relacionaram no desenho a quantidade de
pétalas das flores desenhadas comprovando que a planta realmente pertencia ao subgrupo
descrito pelo aluno. Além disso, 3,89% relacionaram tipo de folhas ou raízes para confirmar
sua classificação. Com esses dados, foi possível observar que alguns alunos já compreendem
essa diferenciação, e que este poderia ser um tema trabalhado no jogo de maneira a consolidar
esse conhecimento e/ou permitir que os demais alunos o tenham.
De acordo com a categoria de “Morfologia” das plantas desenhadas observa-se algo
curioso com relação à raiz. Constata-se que apenas 24,67% dos alunos apresentaram raízes
sem detalhes em seus desenhos, comparado a isso, 36,36% dos estudantes não desenhou
qualquer tipo de raiz em seus desenhos. A ausência das raízes em grande parte dos desenhos
se dá, provavelmente, devido aos professores não enfatizarem tanto esse órgão em sala de
aula como deveriam. Dessa forma, para a maioria dos alunos o fato de achar que todas as
raízes são subterrâneas e o fato de não serem visíveis na maioria das vezes em ambientes
comuns, o faz não ver necessidade de representá-las em um desenho. Neste sentido, os alunos
sabem da existência deste órgão, mas quando representam uma planta em um desenho não é
considerada essencial a presença de uma raiz.
Na última categoria analisada, “Adaptações especiais”, observa-se que 16,88% dos
alunos desenhou pelo menos uma estrutura específica de algum grupo vegetal. Destas
características incluem-se as cápsulas de musgos, estróbilos de pinheiros, cactos com seus
espinhos detalhados, além de samambaias com seus soros, entre outros. Além disso, alguns
alunos desenharam plantas aquáticas e trepadeiras, enfatizando a adaptação necessária que o
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seu habitat/hábito requer. Estes alunos ainda citaram o nome vernacular da planta. Por outro
lado, apenas 3,89% dos estudantes desenhou raiz detalhada, alguns ainda representavam nos
desenhos a função do órgão demonstrando de que forma as raízes absorvem os nutrientes do
solo.
A análise desta última categoria indica que parte dos alunos possui em seu cognitivo
alguma característica que represente determinados grupos, essas informações ancoradas em
seu cognitivo permitem ao aluno diferenciar uma planta da outra, muitas vezes sabendo que
por apresentarem essas características especiais elas são classificadas em diferentes grupos.
Mas em geral os alunos apresentam dificuldade em saber quais grupos são esses. Cabe
ressaltar que essas informações podem ser adquiridas em sala de aula ou a partir de
experiências vividas pelos indivíduos.
Com base nisso, a partir da análise geral dos subsunçores pode-se constatar que:


Os estudantes sabem que existe uma grande variedade de plantas em diversos tipos de
ambientes.



Os estudantes sabem que a grande variedade de plantas é dividida em grupos, sendo
que a maioria dos alunos reconhece alguns nomes dos grupos.



Os alunos apresentam dificuldades para relacionar as plantas com seus respectivos
grupos por meio de suas características.



Os alunos reconhecem que as plantas são formadas por órgãos, sabendo inclusive suas
funções. Alguns ainda reconhecem estruturas especiais de determinadas plantas, no
entanto, alguns órgãos como as raízes, parecem não ser consideradas importantes para
os alunos, tendo sido desconsideradas no desenho de grande parte dos estudantes.
Com base nisso, o jogo foi elaborado buscando enfatizar o processo evolutivo das

plantas, pretendendo destacar em seu contexto que todas as plantas apresentam características
específicas.
As questões apresentadas no jogo buscaram aproveitar as informações que os alunos
possuíam em seu cognitivo, os subsunçores, e relacionar estas informações a novas
informações. Estas relações fornecidas pelo jogo buscaram auxiliar o aluno a compreender de
fato o motivo de as plantas serem divididas em grupos entendendo o que as características dos
representantes dos grupos significam para a classificação em questão.
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Como os parâmetros avaliativos receberam diferentes pontuações de acordo com a
complexidade das informações fornecidas pelos desenhos dos estudantes, realizou-se o
somatório da pontuação obtida pela turma para que se pudesse escolher aquela em que se
aplicaria o jogo (Quadro 5). A quantificação da pontuação alcançada pelos alunos foi feita
pela multiplicação do valor do indicador pela quantidade de alunos que atenderam
determinado parâmetro, alcançando-se assim, como mostra a tabela uma pontuação por
parâmetro. Todas as pontuações foram somadas, e a partir desse somatório obteve-se uma
pontuação total para cada turma.

QUADRO 5: Categorias de análise indicando a pontuação alcançada pelos estudantes por parâmetro, onde foi
multiplicado o quantitativo de alunos que atendeu ao parâmetro pelo indicador de cada parâmetro obtendo-se
assim uma pontuação individual, ao fim, fez-se um somatório das pontuações alcançando-se assim uma
pontuação total por turma.

CATEGORIAS
DE ANÁLISE

Taxonomia

Relação entre
desenho e
classificação

PARÂMETROS
Não citou nenhum
grupo
Relacionou 1 grupo
corretamente
Relacionou 2 grupos
corretamente
Relacionou 3 grupos
corretamente
Relacionou todos os
grupos errados
Cita apenas o reino
das plantas (plantae)
Desenhou/citou um
ser vivo de outro reino
Inclui algas no reino
das plantas
Cita o nome
vernacular
Fez o mesmo desenho
em todos os espaços
citando o mesmo
grupo
Fez o mesmo desenho
em todos os espaços
citando diferentes
grupos
Desenha diferentes
plantas e indica
corretamente que
pertencem ao mesmo
grupo
A planta citada não
está representada no
desenho, inclusive o

(Continua)
PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELOS ALUNOS POR
PARÂMETRO
TURMA A
TURMA B
TURMA C
0

0

0

8

4

5

8

10

12

24

18

18

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

14

4

4

1

0

0

0

2

1

6

2

2

0

1

1
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CATEGORIAS
DE ANÁLISE

PARÂMETROS

grupo a qual pertence.
Desenhou a planta e
citou o grupo
corretamente, mas o
desenho não
representa o que foi
citado.
Em um único desenho
confunde as estruturas
de dois ou mais
grupos
Fez desenhos sem
detalhe algum, apenas
rabiscos em que é
impossível a
compreensão
Relaciona dois grupos
em um único desenho
Citou subgrupos das
angiospermas
Relacionou
quantidade de pétalas
Grupos
com subgrupos
específicos das
Relacionou tipos de
divisões
folhas e raiz com
(sistemática)
subgrupos (mono e
eudicotiledônea)
Usa o termo
“dicotiledônea”
Desenhou raiz não
detalhada
Não desenhou raiz
Desenhou apenas flor
Morfologia
Desenhou plantas com
frutos
Desenhou apenas
sementes
Desenhou pelo menos
uma estrutura
específica de um
grupo
Desenhou raiz
Adaptações
detalhada citando o
especiais
tipo
Desenhou uma planta
aquática
Desenhou uma planta
trepadeira
TOTAL

PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELOS ALUNOS POR
PARÂMETRO
TURMA A
TURMA B
TURMA C

8

0

4

2

4

1

0

0

0

0

9

0

15

9

12

9

0

12

6

3

0

0

0

0

16

16

6

0
2

0
1

0
1

24

9

3

4

2

2

18

9

12

3

6

0

3

6

0

0

0

6

175

115

102

Com base na tabela 3, observa-se que a turma A obteve a maior pontuação, enquanto
que as turmas B e C alcançaram pontuações muito próximas, porém, a turma C foi a que
obteve a menor pontuação. Para visualizar se a diferença/semelhança obtida na pontuação das
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turmas é algo significativo foi realizada uma análise não pareada por meio de um método de
análise não paramétrico de Kruskal – Wallis. Foram comparados os resultados do
desempenho dos alunos entre as turmas A e B, entre as turmas A e C e entre as turmas B e C
(Tabela 1) (APÊNDICE J e K).
TABELA 1: Comparativo entre as turmas buscando verificar se houve uma diferença significativa com relação
às pontuações adquiridas pelas mesmas na aplicação do folder interativo para avaliação dos subsunçores. Análise
realizada pelo método não paramétrico de Kruskal – Wallis, onde As = subsunçores da turma A; Bs =
subsunçores da turma B; Cs = subsunçores da turma C. Nível de confiança = 95%.

Comparação entre
Turmas
As – Bs
As – Cs
Bs – Cs

Diferença observada
(P) = 3,588
22,67
25,46
2,79

Com base nos dados, pode-se verificar que houve uma diferença significativa com
relação aos resultados obtidos pela turma A quando comparada com aqueles obtidos pelos
alunos das turmas B e C. No entanto, não houve diferença significativa entre as turmas B e C,
ou seja, a aplicação do jogo poderia ter sido realizada com ambas as turmas já que o
desempenho delas é bastante similar. Todavia, a turma C foi selecionada permitindo uma
futura visualização de possíveis diferenças entre as turmas B e C após a aplicação do jogo.
Assim, o jogo foi elaborado com base não apenas nos subsunçores que os alunos
apresentaram, mas também, visando suprir as dificuldades apresentadas pelos mesmos
durante a representação por desenhos. Com isso, observando-se que os alunos apresentaram
muita dificuldade em classificar as plantas em grupos, o jogo foi elaborado diante de uma
perspectiva evolutiva, já que pensa-se que se torna mais fácil aprender de que maneira as
plantas são classificadas compreendendo, primeiramente, de que forma elas evoluíram no
planeta. Entendendo, a partir disso, que as características são selecionadas a medida que
garantem o sucesso do grupo no ambiente terrestre, sendo a partir destas características que
elas foram separadas em grupos.
Conforme já mencionado, após a elaboração do jogo e de terem sido produzidas três
réplicas do material, a atividade foi aplicada na turma C. Assim, a turma foi dividida em três
grupos, cada grupo com uma réplica. No centro do tabuleiro de cada grupo foi depositado um
gravador de voz para que as conversas pudessem ser gravadas (Figuras 6 e 7).
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FIGURA 6: Estudantes da turma "C" fazendo uso do jogo "Desvendando os Caminhos da Botânica".
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FIGURA 7: Estudantes da turma "C" fazendo uso do jogo "Desvendando os Caminhos da Botânica".

O jogo foi aplicado na presença da professora de ciências responsável pela turma.
Antes de serem explicadas as regras do jogo foi realizada uma apresentação e em seguida foi
questionado aos alunos se eles gostavam do conteúdo de botânica, apenas três alunos
ergueram as mãos, mas após ser comentado que durante aquela aula eles jogariam um jogo de
tabuleiro que ninguém nunca tinha usado e que o jogo era referente a plantas, conteúdo que
eles estavam estudando no momento, eles ficaram bastante entusiasmados e ansiosos para
iniciar.
Para Ausubel (2002), os fatores cognitivos e de motivação interpessoal influenciam,
sem dúvida, o processo de aprendizagem de forma concomitante e é provável que interajam
mutuamente de várias formas.
A partir disso, realizou-se uma análise das conversas entre os alunos, buscando-se
identificar a ocorrência do processo de aprendizagem.
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5 AS CONVERSAS E A APRENDIZAGEM
Durante a aplicação do jogo foi observada a ocorrência de todas as conversas de
aprendizagem categorizadas por Allen (2002). O quadro 6 exemplifica como as conversas de
aprendizagem se desenrolaram ao longo do jogo.

QUADRO 6: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: P - professora; A1- aluno 1; A2 -aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5aluno 5; Itálico: Pergunta do jogo.
(Continua)

A1: Eita, carta problema. “peraí”, a gente só passa pro mesozoico se responder essa
né? (conversa estratégica)
A2: É, só se acertar, presta bem atenção: observem atentamente o que está
acontecendo no tabuleiro, estamos saindo da era Paleozoica e entrando na era
Mesozoica, esta passagem é marcada pela maior extinção em massa já registrada no
planeta, mais de 80% da fauna marinha foi extinta. As plantas não foram tão afetadas.
Quais vantagens adaptativas as plantas já haviam conquistado até aqui?
A3: Floema, xilema e vasos condutores. (conversa perceptiva)
A1: Mas xilema, floema e vasos condutores é a mesma coisa. (conversa perceptiva)
A4: Não é não! Xilema é uma coisa e floema é outra, só que os dois transportam seiva.
(conversa conceitual simples)
A3: Mas seiva é diferente. (conversa perceptiva)
A1: O que é seiva mesmo heim?
A5: É o alimento da planta. (conversa conceitual simples)
A4: Eu acho que xilema e floema são vasos condutores. (conversa perceptiva) A1: E
o que eu disse?
A4: Que era a mesma coisa, mas não é.
A2: Tá, sim, responde então, falta mais uma coisa que surgiu até essa era. (conversa
estratégica)
A4: Semente! E as partes da planta. (conversa perceptiva)
A2: que partes?
A4: Raiz, caule, folha, flor e fruto. (conversa conceitual simples)
A2: Não! Aqui na carta não fala nada de flor e fruto não.
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A5: tá bom, já errou, já errou! (conversa estratégica)
A4: Fala sério, a gente acertou metade. (conversa estratégica)
A5: Mas tem q acertar a resposta “toooda”. (conversa estratégica)

Nesta primeira conversa é possível diferenciar os dois tipos de conversas no trecho,
percebe-se um número superior de conversas estratégicas e perceptivas. As conversas
estratégicas estão associadas a dúvidas, questionamentos ou elaboração de técnicas associadas
geralmente às regras do jogo para alcançar um resultado positivo de acordo com Monaco et
al. (2006). Já as conversas perceptivas surgem quando o indivíduo apresenta percepções e
quando questionado sem muita reflexão elabora respostas imediatas. No quadro 7 é possível
ver algo distinto.
QUADRO 7: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: P - professora; A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5aluno 5; Itálico: Pergunta do jogo.
(Continua)

A1: Gente é pergunta subjetiva viu? Cite duas características das Pteridófitas e
exemplifique.
A2: pergunta aí de novo. (conversa estratégica)
A1: Cite duas características das Pteridófitas e exemplifique.
A3: Ai gente, essa é fácil demais, só vem fácil pra vocês. (conversa estratégica)
A2: Calma que eu sei... deixa eu ver... Ah tá, Pteridófitas tem fruto... (conversa
conceitual simples)
A3: hahahaha (risadas) nunca! (conversa perceptiva)
A2: Claro que tem, é até aquele “biloto” assim o fruto dela. (conversa conectiva)
A3: Não inventa, não tem nada de “biloto” aí não (risadas)
A1: olha vou te ajudar, lembra da samambaia, a samambaia teeem?.... (conversa
conectiva)
A2: esporos!
A1: E?... O que faz os esporos? (conversa estratégica)
A2: grão de pólen. (conversa perceptiva)
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A1: Não! Tem uma coisinha que os esporos ficam dentro, que são os?... (conversa
conceitual complexa)
A2: Ai, não sei.
A3: São os soros!
A1: É e ausência de flor, fruto e semente.
A4: essa é a mesma resposta daquela outra pergunta q a gente “tava” com dúvida.
(conversa conectiva)
A1: é mesmo, mas naquela hora eu falei soros, vocês que não prestaram atenção.
(conversa conectiva)

Os indivíduos e principalmente as crianças tendem a fazer representações em seu
cognitivo referente a alguma informação. Muitas vezes o indivíduo não consegue transpor
verbalmente esta informação que possui, podendo esta afirmação estar correta ou não.
É o que ocorre com a conversa transcrita acima. Em uma conversa identificada como
conectiva, o aluno A2 tenta responder e explicar sua resposta citando o termo “biloto”, já que
para a característica citada o termo é algo significativo para ele. Neste trecho é possível
observar que o aluno confunde os grupos, mas que ele tem noção das estruturas existentes em
alguns representantes. No entanto, quando o aluno do outro grupo (A1) tenta ajudar, o aluno a
ser questionado não consegue responder a pergunta, já que estão sendo citados nomes
desconhecidos para ele naquele momento, não fazendo assim sentido.
De acordo com a psicologia cognitiva contemporânea, as pessoas não captam
o mundo exterior diretamente; elas constroem representações mentais, que
são maneiras de representar internamente o mundo externo. As
representações internas são criadas na mente com o objetivo de codificar
características, propriedades, imagens e sensações de um objeto ou evento
percebido, imaginado ou de um conceito abstrato para ser relembrado depois.
As representações externas são uma maneira de expressar o pensamento
humano. (MOREIRA, 2002, p. 39).

Segundo Moreira e Lagreca (1998), a necessidade de representar o mundo para
compreendê-lo, dando significado à suas percepções, faz parte das funções psicológicas
humanas e existe tanto nos cientistas como nos alunos em sala de aula.
Além das representações, os meios de comunicação podem interferir no processo de
aprendizagem. O trecho abaixo é bastante interessante tendo em vista que mostra de que
maneira essa interferência pode acontecer.
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QUADRO 8: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: P - professora; A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5aluno 5; Itálico: Pergunta do jogo.

A1: Pergunta problema... Finalmente estamos saindo da era Paleozoica e entrando na
era Mesozoica, esta passagem é marcada pela maior extinção em massa já registrada
no planeta, mais de 80% da fauna marinha, dos vertebrados terrestres e dos insetos
foram extintos. As plantas não foram tão afetadas. Quais grupos de plantas existiam
até o início da era Mesozoica?
A2: Ei essa é fácil pra quem assiste Saramandaia. (conversa conectiva)
A3: (risadas) o que tem a ver saramandaia? (conversa perceptiva)
A2: A dona redonda morreu e teve uma planta que ela se transformou, a planta que ela
se transformou existia na era paleozoica, mesozoica, cenozoica e existe até hoje.
(conversa conectiva)
A4: Mas é sério mesmo isso aí?
A2: É, tu já assistiu saramandaia? (conversa conectiva)
A1: Mas são 3 tipos de planta não é só um não. (conversa estratégica)
A5: Calma gente, eu sei que existiam briófitas, pteridófitas... (conversa conceitual
simples)
A1: E?...
A5: Gimnospermas. (conversa perceptiva)
A4: UHUUL! (conversa afetiva)

No trecho, a aluna A2 relaciona a novela “Saramandaia” com o conteúdo do jogo.
Diante deste cenário, é importante ressaltar que a relação que a aluna realiza entre o jogo e a
novela não é compreendida pelos alunos, tendo em vista que eles não assistiram à novela
sendo assim, neste caso não é possível aferir se a relação que ela fez está correta. No entanto,
é importante chamar atenção para a influencia que os meios de comunicação têm diante do
aprendizado dos alunos, tendo em vista que a aluna pode fazer esta relação.
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Foi realizada um pesquisa com relação a novela “Saramandaia” exibida e produzida
pela Rede Globo, de 3 de maio a 31 de dezembro de 1976, onde foi realizada uma releitura da
mesma em 2013, para tentar compreender a relação que a aluna fez. Na novela, a personagem
“Dona Redonda” é uma senhora que engorda tanto que, um dia, literalmente explode. Tempos
depois de sua explosão, nasce uma rosa vermelha no buraco aberto na praça central. A flor,
que chega a ficar do tamanho de um guarda-chuva, exala um cheiro forte.
Com isso, constata-se que de acordo com o contexto da conversa, a planta apresentada
na novela “Saramandaia”, pelo fato de apresentar flor, não condiz com o grupo de
Gimnospermas referente a resposta da pergunta. No entanto, na novela pode ter sido
mencionado o tempo geológico da planta de forma errônea. Esta discussão busca apenas
deixar claro que os meios de comunicação podem interferir do aprendizado, sendo essa
interferência positiva ou negativa.
Para Barros (2010), a TV é um meio cultural de enorme incidência e em função do
exame de sua potencialidade educativa. Para Lima (2010), no meio de tantas tecnologias
temos a televisão com grande poder de comunicação eficiente que atinge a população de todas
as idades, daí ser um instrumento de instigação ao processo de ensino e aprendizagem por
responder aos anseios da criança, dos jovens e adultos. Assim, as mídias possibilitam uma
prática participativa, descentralizada, em um espaço de intercâmbio de conhecimentos.
Destaca-se ainda que, muitas vezes, o aluno precisa relacionar algumas informações
com algo que faça sentido para ele. Torna-se mais fácil aprender quando uma informação
pode ser relacionada a algo do seu cotidiano, assim, o aluno vê significado para o que ele
estuda. Buscar relacionar e fazer essas conexões é uma boa estratégia para se aprender
significativamente. As novelas, os filmes, as médias podem, nesse sentido, funcionar como
organizadores prévios desde que os professores destaquem em que medida se assemelham ao
conteúdo estudado e em que medida trata-se apenas de uma construção de ficção. Observa-se
na conversa acima mencionada que, mesmo sem o professor ter estimulado a relação com a
novela, o aluno a fez automaticamente. A relação estava errada, mas poderia ter estimulado,
em outra aula, um debate até que o próprio aluno percebesse o equívoco da relação feita.
Segundo Ripplinger e Bancher (2006), com relação à aprendizagem significativa ressalta-se a
importância dessas relações, visto que os alunos constroem seu conhecimento de maneira
prazerosa e ativa quando podem produzir significado ao que está sendo trabalhado.
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O modelo de aprendizagem que embasa as necessidades de nosso tempo não
é mais o modelo tradicional que acredita que o aluno deve receber
informações prontas e ter, como única tarefa, repeti-las na íntegra. A
promoção da aprendizagem significativa se fundamenta num modelo
dinâmico, no qual o aluno é levado em conta, com todos os seus saberes e
interconexões mentais. A verdadeira aprendizagem se dá quando o aluno (re)
constrói o conhecimento e formam conceitos sólidos sobre o mundo, o que
vai possibilitá-lo agir e reagir diante da realidade (FURTADO, 2006, p.30).

Seguindo-se na análise das conversas de aprendizagem estimuladas pelo jogo,
percebe-se que o mesmo foi capaz de motivar diferentes tipos de conversas conceituais. As
conversas conceituais simples e complexas remetem à elaboração de respostas que
dependendo do grau de complexidade elas sofrem uma classificação. De acordo com Bizera et
al. (2012), esse tipo de conversa envolve a participação de conceitos explicitados pelo sujeito
da pesquisa, com declarações genuínas obtidas a partir dos elementos expositivos. No trecho
abaixo, pode-se observar uma conversa conceitual complexa (Quadro 9).
QUADRO 9: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: A1- aluno 1; A2 - aluno 2; Itálico: Pergunta do jogo.
(Continua)

A1: qual benefício que os frutos trouxeram para as plantas e em qual grupo está
presente?
A2: é assim... Angiospermas. (conversa perceptiva)
A1: e qual benefício? O que mudou quando o fruto surgiu?
A2: por que o fruto dá proteção pra semente e também tem os animais que comem o
fruto e espalham a semente. (conversa conceitual complexa)

Percebe-se que o aluno teve a capacidade de elaborar com o seu linguajar e com a sua
forma de entender o problema, uma resposta condizente com a resposta correta e, devido ao
fato de essa resposta ter um grau de complexidade alto necessitando de uma maior atenção e
reflexão do aluno, esta é classificada como uma conversa conceitual complexa.
Diante dos dados observados, foi construído um gráfico expondo o percentual das
conversas de aprendizagem identificadas (Figura 8).

66

Percentual das Conversas de
Aprendizagem

Conversas de Aprendizagem
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Conversa
Afetiva
Série1

5,22%

Conversa
Conceitual
Simples
11,93%

Conversa
Conceitual
Complexa
9,51%

Conversa
Conectiva

Conversa
Estratégica

Conversa
Perceptiva

21,44%

29,22%

22,65%

FIGURA 8: Gráfico representando as porcentagens de conversas identificadas no momento da aplicação do jogo
"Desvendando os Caminhos da Botânica". Observa-se que as conversas Perceptiva, Estratégica, Conectiva e
Conceitual (simples e complexa) têm uma frequência de ocorrência bastante aproximada, entre 20 e 29%.

Constata-se a partir disso que os tipos de conversas mais registradas no momento do
jogo foram as conversas estratégicas, totalizando 29,22% dos trechos catalogados, seguidos
pelas conversas perceptiva, conceitual (realizando-se um somatório das conversas conceituais
simples e complexas) e conectiva sendo registrados respectivamente 22,65%, 21,44% e 21,44
dos trechos.
Quando estudantes são expostos a jogos ou a qualquer tipo de dinâmica introduzida
em sala de aula, eles assumem uma postura bastante competitiva e cooperativa. Este é um
ponto positivo, já que quando estes sentimentos surgem, os alunos sentem-se mais
entusiasmados e motivados para jogar e ter melhor desempenho que seu adversário. Cabe
ressaltar que a importância da motivação não se restringe apenas à sala de aula, pois qualquer
atividade a ser aprendida poderá ser afetada pela motivação. O “estar motivado” é importante
tanto para os alunos quanto para os professores, porém cabe a estes o desafio maior: encontrar
as mais variadas condições que motivem o aluno a apresentar desejo pelo aprendizado
(RIPPLINGER e BRANCHER, 2006).
Como relata Záboli (1999, p. 46) apud Ripplinger e Brancher (2006):
Motivação é algo que leva os alunos a agirem por vontade própria. Ela
inflama a imaginação, excita e põe em evidência as fontes de energia
intelectual, inspira o aluno a ter vontade de agir, de progredir. Em suma,
motivar é despertar o interesse e o esforço do aluno. É fazer o estudante
desejar aprender aquilo que ele precisa aprender.
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Alves (2005) afirma que, por intermédio dos jogos, as pessoas constroem entre si
significados de competição e cooperação. A autora, com isso, reforça os elementos
motivadores de socialização, desafio e construção de uma experiência emocional uma vez que
tais elementos estão claramente presentes na competição e cooperação.
Neste contexto, é natural que as conversas estratégicas se mostraram mais frequentes
no momento do jogo, já que os alunos a todo o momento discutiam formas de como alcançar
um determinado resultado levando em consideração as regras do jogo, além de buscar expor
suas habilidades relacionadas a atividade em questão. O fato de os alunos desconhecerem o
jogo estimulou ainda mais a curiosidade dos mesmos com relação aos desafios que lhes eram
propostos, o que os estimulavam a todo o momento buscar estratégias para facilitar a
ultrapassagem de cada obstáculo dentro do jogo.
Em uma pesquisa realizada por Monaco et al. (2006) baseada nas interações
discursivas durante a realização de uma oficina gratuita oferecida para a escola pública no
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), com o objetivo de discutir a
questão da classificação biológica, foi observada que após uma análise das conversas dos
alunos a categoria de conversa mais observada foi a conversa estratégica, em alguns episódios
assumindo uma porcentagem de 50% das conversas, seguidas das conversas perceptivas.
Segundo Monaco et al. (2006) o alto número de conversas estratégicas apareceu muito
mais no início das oficinas, quando então a maioria das falas dos alunos, são para tirar
dúvidas sobre o funcionamento da atividade, como formar os grupos, e o que devem fazer etc.
Isso indica que, quando os alunos são submetidos a algo novo onde eles devem produzir algo
ou ser ativo em alguma atividade geralmente são as conversas estratégicas as que mais
surgem.
Na presente pesquisa as conversas estratégicas surgiram não apenas no início do jogo,
mas em todos os momentos da utilização deste. As conversas estratégicas foram estimuladas a
todo o momento devido ao fato de o jogo apresentar regras bastante específicas, isto
estimulava aos alunos a elaborarem técnicas a estratégias para avançarem às próximas fases.
Só o fato de os alunos estarem fazendo o uso de um jogo percebe-se que já estimula estes
tipos de conversas.
Com relação aos trabalhos realizados por Allen (2002), que como já mencionado
anteriormente buscou analisar de que maneira ocorre o processo de aprendizagem em um
espaço não formal, especificamente o Museu Exploratorium a partir das conversas realizadas
pelos estudantes durante a visitação e exposição de objetos e animais do museu, os resultados
após a categorização das conversas foram um pouco distintos.
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Ao analisar a frequência das conversas, foi observado que a maioria das conversas que
surgiram foram conversas perceptivas, totalizando 70% das conversas registradas por Allen
(2002). Pode-se inferir a partir disso que dessa forma, já que o indivíduo durante a exposição
era apenas um observador os estudantes eram estimulados a prestar atenção no “universo”,
não sendo necessário elaborar estratégias para alcançar um determinado resultado.
Realizando-se um comparativo entre o museu e o jogo, nota-se que diferentes
estratégias estimulam diferentes conversas entre os estudantes. Não cabe inferir se o uso de
espaços não formais é uma estratégia mais ou menos eficaz que o uso de um material
didático-pedagógico, mas sim, que cada um tem sua peculiaridade já que estimula do
estudante interesse pelo conhecimento.
A partir da análise e categorização das conversas estimuladas durante a aplicação do
jogo “Desvendando os caminhos da Botânica”, observou-se que as perguntas de transição, tais
como as perguntas “problemas” e perguntas “desafio”, tiveram grande importância para
análise dos dados, tendo em vista que os mesmos realizaram diversas conversas conectivas, ao
qual o aluno busca relacionar conteúdos que já estudou com outros conceitos solicitados no
momento. Além disso, conversas conceituais simples e complexas foram observadas durante
o diálogo entre os alunos, já que os mesmos, a partir de discussões, principalmente durante as
perguntas subjetivas, chegavam tanto a conceitos simples sobre o objeto explorado, quanto a
conceitos mais elaborados com discussões de outros conceitos, chegando a uma conclusão de
que tudo o que se aprende encontra-se intimamente relacionado.
Tendo em vista que duas das categorias de conversas (conectiva e conceitual) estavam
relacionadas às etapas de assimilação da aprendizagem significativa, estas também foram
analisadas qualitativamente e são apresentadas em detalhes no item subsequente.

5.1

CONVERSAS

DE

APRENDIZAGEM

COMO

INDICADORES

DA

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Como já visto anteriormente as conversas de aprendizagem podem atuar como
elementos de identificação das etapas da aprendizagem significativa, onde a partir disso é
possível visualizar a aprendizagem acontecendo.
O jogo foi elaborado para promover a diferenciação progressiva de conceitos, já que
segundo Moreira e Masini (2011), é o princípio pelo qual o assunto deve ser programado de
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forma que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes, e
progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos necessários.
Esta promoção teve sucesso já que essa diferenciação pode ser vista em distintos
trechos das conversas de aprendizagem estimuladas pelo jogo (quadro 10).
QUADRO 10: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5- aluno 5; A6 –
aluno 6. Itálico: Pergunta do Jogo.
(Continua)

A1: Estamos praticamente entrando na era Mesozoica, mas, para avançarmos no jogo e
desvendar outros caminhos da botânica, respondam a seguinte questão.
Dos grupos de plantas que haviam surgido até o momento, qual era o grupo
considerado mais adaptado ao meio? Cite duas características que comprovem isso.
A2: besteira essa...
A3: “Ô”, acabou de falar.
A1: Ei, cala a boca!
A4: Éééé... Gimnosperma.
A5: Não doido, caramba errou!
A1: Não, vocês acertaram sim!
A5: “Ixi”, foi? Pensava que era angiosperma.
A4: Não, angiosperma é a mais moderna, mas tu não ouviu a pergunta? Era das que
existiam até ali.
A6: Verdade, eles responderam nesse instante.
A2: Ei, mas calma aí, tem que responder duas características.
A4: Ahhhh...
A5: Calma, “bora” pensar na característica do pinheiro. Pinheiro é Gimnosperma né?
A4: É, já sei! Tem pinha.
A1: Pinha e estróbilo é a mesma coisa né? Então tá certo, falta uma,
A5: Vivem em lugares frios, (risadas) eu acho.
A1: Olha, não tem aqui, mas acho que é sim. Tá é a nossa vez agora.
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No trecho apresentado, observa-se o processo de diferenciação progressiva do
conhecimento acontecendo. Na conversa, o aluno A5 que afirma que o seu grupo errou, já
possui ancorado em seu cognitivo a ideia de que o grupo mais adaptado ao meio é o grupo das
angiospermas, tanto que não dá a devida atenção quando na pergunta questiona-se “até o
momento”, percebe-se que a discussão se dá em torno disso, e quando os estudantes tentam
responder a segunda parte da pergunta, os mesmos relacionam o pinheiro como sendo uma
gimnosperma, buscando assim, citar características do grupo. Aos poucos, observa-se que os
alunos inserem conhecimentos mais específicos que irão se ancorar nas informações mais
gerais que possuem.
A carta do jogo a ser respondida pelos alunos tratava-se de uma carta problema, que
como o próprio nome diz apresenta um problema a ser solucionado pelos estudantes para que
possam avançar no jogo. Segundo Moreira (2001), Ausubel argumenta que os alunos devido a
constantes exercícios podem se habituar e memorizar não apenas proposições e fórmulas, mas
também explicações e maneiras de resolver problemas. Com isso, ele propõe que ao se
procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de evitar a “simulação da
aprendizagem significativa” é utilizar questões problemas que sejam novos e não-familiares e
requeiram máxima transformação do conhecimento existente.
Neste sentido, o jogo evidencia a aprendizagem significativa inclusive o processo de
diferenciação progressiva de conceitos, já que as questões contidas no jogo, principalmente as
questões das cartas problema e cartas desafio buscam confrontar o aluno com o problema a
partir de uma questão contextualizada que possa ser solucionada por meio do acúmulo de
conhecimentos e informações ao longo do jogo. Moreira (2001) ainda afirma que testes de
compreensão devem, no mínimo ser fraseados de maneira diferente e apresentados num
contexto de alguma forma diverso daquele originalmente encontrado no material instrucional,
com isso a solução de problemas é, sem dúvida, um método válido e prático de se procurar
evidências da aprendizagem significativa. Tanto é que foi nestas questões que o processo de
diferenciação progressiva de conceitos foi mais evidenciado.
Os alunos demonstraram durante a conversa que o jogo ajudou na elaboração da
resposta quando o aluno A6 afirma “verdade, eles responderam nesse instante”. O trecho
mostra que os alunos sabem da existência dos grupos, inclusive o grupo segundo eles “mais
moderno”, no entanto, no decorrer do jogo, conseguem relacionar representantes dos grupos
para tentar buscar outras respostas, ou seja, observa-se uma hierarquia de conhecimento, onde
o aluno apresenta um conhecimento mais inclusivo, já ancorado em seu cognitivo e aos
poucos esse conhecimento serve de ancoradouro para que ele internalize conhecimentos
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menos inclusivos. Progressivamente, os subsunçores se diferenciam e se modificam dando
lugar a conhecimentos mais específicos que mais tarde serão ancoradouros para outros
conhecimentos.
Diante do processo de assimilação Moreira (2001, p. 26) afirma:
Os subsunçores mais amplos, bem estabelecidos e diferenciados, ancoram as
novas ideias e informações e possibilitam sua retenção. Entretanto, o
significado das novas ideias, no curso do tempo, tende a ser assimilado ou
reduzido pelos significados mais estáveis das ideias estabelecidas. Após a
aprendizagem, quando esse estágio obliterador da assimilação começa, as
novas ideias tornam-se espontânea e progressivamente, menos dissociáveis
da estrutura cognitiva até não ser mais possível reproduzi-las isoladamente e
poder-se dizer que houve esquecimento.

Entretanto, segundo Moreira e Masini (2001), a programação de um conteúdo e de
uma atividade não deve só proporcionar a diferenciação progressiva, mas também explorar
explicitamente, relações entre proposições e conceitos. Isto deve ser feito para se atingir o que
Ausubel chama de reconciliação integrativa. Muitas vezes existem contradições entre o novo
conhecimento e o que já está ancorado no cognitivo do indivíduo e frente a isso existe a
reconciliação integrativa.
Tendo em vista que as aprendizagens subordinada e superordenada podem, por vezes,
se misturar, não sendo processos estanques, foi possível identificar uma dessas conversas a
reconciliação integrativa acontecendo durante o jogo.
QUADRO 11: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: P - professora; A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5aluno 5; A6 – aluno 6. Itálico: Pergunta do Jogo.
(Continua)

A1: Existem grandes evidências de que as plantas se originaram das algas verdes,
cujas mutações permitiram o surgimento de estruturas que foram indispensáveis à vida
no ambiente terrestre. Dos quatro conhecidos grupos de plantas terrestres, qual
apresenta características mais primitivas? Cite exemplos.
A2: Primitivo é mesmo que antigo né?
A1: Claro!
A2: Então são as briófitas.
A3: É, briófitas.
A4: Ei, não, “peraí”, ainda agorinha teve uma questão falando de algas verdes que
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eram as ancestrais de todas.
A2: Mas a questão tá falando de plantas terrestres. Alga é terrestre desde quando?
A5: Sim, de vez em quando aparece um verde perto da piscina, mas que não fica dentro
d’água, fica fora.
A2: Sim, aquilo é musgo.
A5: Ah é! Tá, tá, então tá certo né?
A1: Sim, dá um exemplo agora.
A2: Já falei, musgo.
A1: Mas faltam mais dois.
A3: Hã? Não sei não.
A2: Eu também não.
A1: Ah não sei, tem mais dois nomes aqui.
A4: Fala aí então que a gente não sabe.
A1: Tá aqui, vou ler a resposta. Briófitas, musgos, antóceros e hepáticas.
A3: Sim, mas a gente falou um, não vale?
A6: Não, era pra falar tudo.
A3: Nada a ver, a questão pede um exemplo e a gente deu.
A6: Sim, mas o que vale é a resposta que tá na carta.
A4: Não, vocês já “tão roubando”, chama a professora aí.
A2: Professora, faz favor aqui. Nessa questão aqui “ó” a gente falou briófitas e musgo,
não tá certo?
A6: Tia, eles não tem que falar todos os nomes que “tão” aqui?
P: Meninos, isso que está aqui é a sugestão de resposta. Tem três exemplos de briófitas
aqui, mas na questão pede só um, ou seja, isso serve pra que caso o grupo fale um
desses exemplos vocês saibam que “tá” correto, entendeu?
A2: Então a gente acertou.
P: Sim, se vocês falaram musgo, tranquilo, acertaram, agora por exemplo, se a questão
pedisse três exemplos vocês teriam que falar esses três aqui.
A4: Tá, a gente entendeu, “brigado”. “Olhaííí”.

Neste trecho, ao ser questionada a pergunta da carta, um dos alunos do grupo
interrompe e menciona o grupo de “algas verdes” contrapondo a resposta do seu colega.
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Apesar de o aluno ter citado essa informação por ter prestado a devida atenção em outras
perguntas do jogo, nota-se que o aluno usou um conhecimento específico. No curso da
aprendizagem, percebe-se que o aluno reconhece e relaciona informações mais específicas do
seu cognitivo a novas informações mais gerais. Nesta conversa, novas informações e
elementos já presentes no cognitivo reorganizam-se e relacionam-se e a partir disso adquirem
novos significados. Desta forma, torna-se nítido o reconhecimento da reconciliação
integrativa no trecho.
Seguindo-se a análise dos diálogos estimulados pelo jogo, especificamente com
relação as fases do processo de Assimilação, foi possível identificar nas conversas dos alunos
as fases de Aquisição de conhecimentos e as fases de Retenção inicial e Retenção posterior.
No quadro 12 apresenta-se uma conversa onde é possível identificar o processo de
aquisição de conhecimentos ocorrendo.

QUADRO 12: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: P - professora; A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5aluno 5. Itálico: Pergunta do Jogo.

A1: Pergunta Subjetiva, escuta... Qual conhecido grupo de planta terrestre apresenta
características mais primitivas? Exemplifique.
A2: Como é que é?
A3: É pra ti falar qual o grupo que tem características mais primitivas e dar um
exemplo.
A4: Ah... não é angiosperma?
A5: Não! As angiospermas são mais evoluídas, tu não lembra que a professora do ano
passado falou?
A3: Viu? É a mais primitiva.
A2: São as briófitas!
A1: Acertou!
A4: Ah é né, que são os musgos.
A1: Aham, aquele que fica na parede.
A2: Ei, rapidinho, quem acerta joga de novo?
A3: Não, é a nossa vez, vocês ficam no mesmo lugar.
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No decorrer da conversa, nota-se que o aluno A4 que é do mesmo grupo que o aluno
A2, sente-se inseguro ao responder a pergunta, quando o aluno A5 que pertence ao outro
grupo resolve ajudar o aluno A2 consegue fazer uma relação entre planta mais antigas e
características das Briófitas, no entanto, percebe-se pela conversa que o aluno A4 não sabia a
resposta, mas a partir do momento que o colega do seu grupo respondeu a pergunta
corretamente ele relacionou briófitas com musgos. Com isso, é possível inferir que o aluno
está realizando aos poucos uma aquisição de significados, sabendo e sendo capaz de
relacionar naquele momento que os musgos pertencem ao grupo das Briófitas e que este é o
grupo mais primitivo. Além disso, o musgo é um elemento já presente no cognitivo do
estudante A4, visto que ele mesmo busca esse exemplo para relacionar à nova informação, ou
seja, de que ele pertence ao grupo mais “primitivo” de plantas terrestres conhecidas por eles.
No Quadro 13 é possível observar outra situação.

QUADRO 13: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5- aluno 5. Itálico:
Pergunta do Jogo.

A1: Parabéns! Entramos agora na era em que vivemos atualmente, a era Cenozoica
que teve seu início marcado pela grande extinção dos dinossauros. Foi nessa era que
surgiram os campos de gramíneas, plantas de porte rasteiro como a grama. Um
pesquisador afirmou que a grama pertence ao grupo das Briófitas. Vocês concordam
com ele? Por quê?
A2: Não!
A3: Briófita, briófita, são os musgos, grama não é musgo.
A4: Grama é angiosperma!
A5: Mas grama não tem nem flor nem fruto.
A2: Tem umas que tem flor sim.
A1: Nada a ver fruto na grama (risadas)
A4: Ah, não sei, mas sei que é angiosperma porque também não é nenhuma das outras.
A1: Acertaram, acertaram.
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Esta conversa se passa no momento em que os alunos estão respondendo a uma carta
problema, transitando da Era Mesozoica para a Era Cenozoica. Nesta, observa-se que os
alunos conseguem relacionar que a grama não faz parte do grupo das Briófitas, no entanto,
percebe-se que estes conceitos ainda apresentam uma alta força de dissociabilidade já que eles
ficam confusos por não saber de fato a partir de suas características o motivo exato pelos
quais a grama é considerada uma angiosperma já que eles não visualizam flores e frutos nelas.
Por fim, é possível também identificar e diferenciar uma Retenção posterior de uma
Retenção inicial. Nos trechos exibidos nos quadros 14 e 15, nota-se uma diferença na
segurança que os alunos apresentam ao responderem aos questionamentos.

QUADRO 14: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: P - professora; A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3; A4- aluno 4; A5aluno 5. Itálico: Pergunta do Jogo.

A1: Estamos neste momento no final da era Paleozoica e início da era Mesozoica,
mas, para avançarmos no tempo geológico vocês precisam solucionar o seguinte
problema: Um pesquisador com a ajuda de uma máquina do tempo voltou para 251
milhões de anos atrás, onde estamos exatamente. Ele afirmou ter encontrado enormes
plantas com belas flores e frutos e afirmou que eram Gimnospermas. Vocês concordam
com o pesquisador? Por quê?
A2: Não, tá errado, tá errado...
A3: Tá, mas por quê?
A4: Ei, se tu sabe fala pra gente primeiro.
A5: Não, mas essa é fácil, é porque não é gimnosperma, é angiosperma.
A4: O que?
A5: Que tem flor e fruto.
A2: É, isso mesmo. Gimnosperma não tem flor e fruto, quem tem é angiosperma que é
a mais evoluída de todas.
A1: Acertaram! Vai, agora é a nossa vez, vou jogar o dado.

Neste trecho, ao serem submetidos a pergunta os alunos A2 e A5, pertencentes ao
mesmo grupo demonstram maior certeza ao anunciarem suas respostas, tanto que ao escutar a
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pergunta o aluno A2 rapidamente se manifesta ansioso por respondê-la, desta forma o aluno
A5 dá sua resposta enquanto que o aluno A2 explica como chegaram à conclusão sem ao
menos discutirem entre si.
Para os alunos, essa pergunta foi mais simples pelo fato de que no decorrer de todo o
jogo eles já terem recebido informações de características das angiospermas conseguindo com
grande facilidade relacionar o grupo a suas características eliminando qualquer outra
possibilidade.
No trecho seguinte, nota-se que no geral, todos os alunos apresentam facilidade para
responder ao questionamento.

QUADRO 15: Reprodução das conversas de aprendizagem estimuladas pela aplicação do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede privada de ensino, no município de
Boa Vista, Roraima. Abreviações: P - professora; A1- aluno 1; A2 - aluno 2; A3- aluno 3. Itálico: Pergunta do
Jogo.

A1: Vocês sabem que hoje estamos na era Cenozoica não é mesmo? Pensem um
pouco... Qual o grupo de plantas que apresenta maior diversidade de espécies e que
mais teve sucesso na Terra atual? Cite duas caraterísticas que contribuíram com esse
sucesso.
A2: Essa tá muito fácil.
A3: Angiospermas, claro.
A1: Agora cite duas características que contribuíram com esse sucesso.
A4: Elas terem flor e fruto né? Porque até naquela outra pergunta disse que era pros
animais ajudarem elas e tal.
A1: Isso mesmo. Nunca vem nenhuma fácil assim pra gente.

A pergunta em questão na conversa é uma pergunta de uma carta problema, ou seja,
envolvem uma relação de conceitos vistos na Era anterior. A pergunta busca saber do aluno se
ele sabe o nome do grupo de plantas que mais tem sucesso na terra atual e a que fator se dá
esse sucesso. Dessa forma os alunos rapidamente respondem e explicam os motivos,
relacionando as estruturas que as angiospermas apresentam, e citando ainda, a contribuição
que o surgimento dessas estruturas trouxe para o aumento da diversidade do grupo
relacionando ainda com animais.
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A capacidade que os alunos possuíram diante desse questionamento de relacionar com
grande facilidade, características ao grupo além de fazer relação com outras espécies e grupos
de seres vivos, permite-nos observar que a força de dissociação entre a nova informação e os
subsunçores dos mesmo, é muito baixa, alcançando assim finalmente a fase de Retenção
posterior.
Visualizar as fases do processo de assimilação durante a aplicação de um material
entre os estudantes é fundamental para que seja possível constatar a Aprendizagem
Significativa ocorrendo.
Segundo Ausubel (2002), a aprendizagem significativa constitui apenas a primeira
fase de um processo de assimilação mais vasto e inclusivo, que também consiste na própria
fase sequencial natural e inevitável da retenção e do esquecimento.
Sendo assim, a partir do momento que o professor é capaz de perceber as fases do
processo de assimilação ocorrendo de forma sequencial, torna-se mais fácil analisar e
constatar possíveis falhas e pontos positivos no seu modo de ensinar. O jogo, contudo, não
permite a visualização da terceira fase do processo de Assimilação chamada de Assimilação
obliteradora. Isso porque o processo de assimilação obliteradora (esquecimento) não é um
processo instantâneo e requer um tempo para que ocorra, ou seja, é um processo contínuo.
Assim a visualização dessa fase se dará com a aplicação de uma atividade de lápis e papel
algum tempo depois da aplicação do jogo, conforme será visto no capítulo seguinte.
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6 ANÁLISE DAS PROVAS DE LÁPIS E PAPEL: EVIDÊNCIAS DE UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A terceira e última etapa da pesquisa foi baseada na avaliação de lápis e papel. Como
já citado anteriormente a prova de lápis e papel aplicada para as turmas A e B foram iguais
contando com cinco questões sobre o conteúdo de botânica, enquanto que a prova aplicada à
turma C contava com as mesmas cinco questões aplicadas para as turmas A e B e mais cinco
questões referentes ao uso do jogo.
Visando identificar o processo de Assimilação Obliteradora diante de uma
aprendizagem significativa, as provas de lápis e papel foram aplicadas a todas as turmas
dezesseis dias após a aplicação do jogo. A decisão de aplicar a prova algum tempo depois foi
tomada para ser possível identificar esta terceira e última fase do processo de assimilação de
conceitos, também conhecida como a fase de Esquecimento.
Durante o intervalo de retenção, armazenam-se (ligam-se) significados
acabados de surgir em relação às ideias ancoradas que lhes correspondem.
Contudo, enquanto entidades identificáveis separadamente e por si só, apenas
são dissociáveis e reproduzíveis relativamente às ideias ancoradas por um
determinado período de tempo limitado (a não ser que se apreendam bem
através da repetição ou do ensaio). Quando a força de dissociabilidade dos
mesmos chega abaixo de um determinado ponto crítico (o limiar de
disponibilidade), ocorre o esquecimento ou uma redução gradual em relação
às ideias ancoradas em questão (subsunção obliterante) (AUSUBEL, 2002, p.
8-9).

Ainda segundo o autor, a força de dissociabilidade dos significados acabados de
adquirir sofre, geralmente, um decréscimo com os processos de assimilação ao longo do
tempo e esta dissociabilidade fica, finalmente, reduzida a zero em relação às próprias ideias
ancoradas, às quais estiveram ligados. No que toca a este aspecto, isto acontece porque é
muito menos incômodo recordar apenas uma ideia geral não elaborada ou não qualificada do
que uma explícita e especificamente elaborada.
Com isso, as cinco questões referentes ao conteúdo de botânica foram analisadas e
com base nas respostas dos estudantes foram novamente criados parâmetros. Estes foram
agrupados em categorias similares às categorias criadas na avaliação dos subsunçores, para
que a partir disso possa-se realizar uma análise mais clara destes resultados.
A fim de evitar possíveis discussões referentes a influências externas que as turmas
pudessem ter sofrido durante os dezesseis dias até que a prova fosse aplicada, foi realizada
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uma consulta com a professora responsável pela disciplina de ciências nas três turmas. Assim,
a partir de análises dos diários de classe a mesma constatou que os conteúdos que estavam
sendo trabalhados com os alunos no intervalo que transcorreu após a aplicação do jogo até a
aplicação da prova não eram conteúdos referentes à botânica e o nível das turmas era o
mesmo com relação aos conteúdos que a professora ministrava nesse período, ou seja, não
tinha uma turma mais atrasada e outra mais adiantada com os conteúdos a serem ministrados.
Cabe frisar que 23 alunos das turmas A e C responderam as provas enquanto que apenas 15
alunos da turma B os responderam.
No quadro 16 são exibidas as categorias, os parâmetros e os indicadores do que foi
identificado a partir da análise das provas de lápis e papel. Além disso, apresenta-se o número
de alunos e a porcentagem de alunos que atenderam aos parâmetros.

QUADRO 16: Categorias de análise, parâmetros e indicadores por meio da análise das provas de lápis e papel
incluindo número e porcentagem dos alunos que atenderam aos parâmetros criados.
(Continua)
CATEGORIAS

Taxonomia

PARÂMETROS
Não citou nenhum
grupo
Citou os nomes dos
quatro
grupos
vegetais
Citou
apenas
características de
um grupo
Citou
apenas
características de
dois grupos
Citou
apenas
características de
três grupos
Citou corretamente
características dos
quatro
grupos
vegetais
Cita os grupos
específicos
de
angiospermas em
suas
relações
(monocotiledôneas
e eudicotiledôneas)
Responde
corretamente
o
grupo vegetal em
que surgiram os
tecidos
de

INDICADORES

Número de Alunos que
Atenderam aos Parâmetros
Turma
Turma
Turma
A
B
C

0

0

2

0

3

16

13

23

1

2

0

1

2

2

0

2

2

0

0

4

%
3,27
85,24

18,3

6,55

6,55

29,5
3

6

4

8
3,27

3

1

0

1

36,06
3

3

3

16
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CATEGORIAS

Morfologia

Relação entre
animais e
plantas

Informações
adicionais

PARÂMETROS
condução.
Erra o grupo em
que surgiram os
tecidos
de
condução
Acerta o grupo em
que surgiram as
flores
Quando solicitados
os
grupos
de
plantas terrestres,
citam os cinco
reinos
Responde
corretamente
as
funções de raiz,
caule e folhas
Responde apenas
as funções de folha
e raiz
Responde apenas
as funções de caule
e raiz
Responde apenas a
função de raiz
Responde
corretamente o que
são e qual a função
dos tecidos de
condução
Erra o que são e a
função dos tecidos
de condução
Responde
corretamente
a
função
e
os
benefícios
das
flores
Erra a função e os
benefícios
das
flores
Cita que as aves
realizam
a
polinização e a
fecundação
das
plantas
Cita que as flores
servem para atrair
os insetos
Cita que as aves
auxiliam
na
dispersão
das
sementes
Relaciona
os
tecidos
de
condução com o

INDICADORES

Número de Alunos que
Atenderam aos Parâmetros
Turma
Turma
Turma
A
B
C

%

13,11
0

6

0

2

3

11

10

20

67,21

3,27
0

1

1

0

65,57
3

13

10

17

2

1

0

7

2

0

2

0

1

1

2

0

13,11

4,91
59,01

3

8

13

15

0

0

0

2

3,27

42,62
3

2

9

15

0

0

0

2

3,27

9,83
1

4

1

1

3

0

7

15

36,06

65,57
3

10

8

22

3

1

0

14

24,59
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CATEGORIAS

Alunos que não
responderam a
questões

PARÂMETROS
crescimento
da
planta
Cita a seiva bruta e
a seiva elaborada
quando responde a
função dos tecidos
de condução
Cita que o processo
de
fotossíntese
transforma seiva
bruta em seiva
elaborada
Cita
que
os
estômatos
estão
associados
à
fotossíntese
Cita que os tecidos
de condução fazem
o transporte de
seiva de forma
mais eficaz (mais
rápido)
Cita que as flores
fazem
a
sua
fecundação a partir
da semente
Cita e explica
como ocorre o
processo
de
polinização
Cita detalhes das
estruturas
reprodutivas como
estame e estigma
Cita que além da
fotossíntese
a
respiração é função
das folhas
Cita a clorofila
como componente
dos cloroplastos
Cita que a função
das flores é “dar” o
fruto
Cita
xilema
e
floema
como
tecidos
de
condução
Não respondeu a
primeira questão
Não respondeu a
segunda questão
Não respondeu a
terceira questão
Não respondeu a
quarta questão

INDICADORES

Número de Alunos que
Atenderam aos Parâmetros
Turma
Turma
Turma
A
B
C

%

26,22
3

3

4

9

4,91
3

0

0

3

6,55
3

0

0

4
6,55

3

0

1

3

1,63
0

0

0

1
8.19

3

0

0

5
1,63

3

0

0

1
3,27

3

0

0

2

3

2

0

0

3

9

0

0

3,27

14,75

14,75
3

6

1

2

0

0

0

0

0

2

1

0

0

5

2

0

0

3

3

1

0
4,91
11,47
11,47
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CATEGORIAS

PARÂMETROS

INDICADORES

Não respondeu a
quinta questão

0

Número de Alunos que
Atenderam aos Parâmetros
Turma
Turma
Turma
A
B
C
3

3

0

%
8,19

Por conseguinte, da mesma forma com que foi realizada na avaliação dos subsunçores,
foi realizado um somatório a partir dos indicadores dos parâmetros atendidos pelos alunos,
onde foram multiplicados os indicadores pelo total de alunos que os alcançaram determinando
ao fim uma pontuação total para cada turma. Este quantitativo pode ser observado no quadro
17.
QUADRO 17: Categorias de análise indicando a pontuação alcançada pelos estudantes por parâmetro nas provas
de lápis e papel, onde foi multiplicado o quantitativo de alunos que atendeu ao parâmetro pelo indicador de cada
parâmetro obtendo-se assim uma pontuação individual, ao fim, fez-se um fez-se um somatório das pontuações
alcançando-se assim uma pontuação total por turma.
(Continua)
Número de Alunos que Atenderam aos
CATEGORIAS
Parâmetros
PARÂMETROS
TURMA A
TURMA B
TURMA C
Não citou nenhum grupo
0
0
0
Citou os nomes dos quatro
48
39
69
grupos vegetais
Citou apenas características
2
0
1
de um grupo
Citou apenas características
4
0
4
de dois grupos
Citou apenas características
0
0
8
de três grupos
Citou
corretamente
características dos quatro
18
12
24
grupos vegetais
Cita os grupos específicos de
angiospermas
em
suas
Taxonomia
3
0
3
relações (monocotiledôneas e
eudicotiledôneas)
Responde corretamente o
grupo vegetal em que
9
9
48
surgiram os tecidos de
condução.
Erra o grupo em que
surgiram os tecidos de
0
0
0
condução
Acerta o grupo em que
33
30
60
surgiram as flores
Quando solicitados os grupos
de plantas 30terrestres, citam
0
0
0
os cinco reinos
Responde corretamente as
funções de raiz, caule e
39
30
51
folhas
Morfologia
Responde apenas as funções
2
0
14
de folha e raiz
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CATEGORIAS

Relação entre animais e
plantas

Informações adicionais

Alunos que não
responderam a questões

PARÂMETROS
Responde apenas as funções
de caule e raiz
Responde apenas a função de
raiz
Responde corretamente o que
são e qual a função dos
tecidos de condução
Erra o que são e a função dos
tecidos de condução
Responde corretamente a
função e os benefícios das
flores
Erra a função e os benefícios
das flores
Cita que as aves realizam a
polinização e a fecundação
das plantas
Cita que as flores servem
para atrair os insetos
Cita que as aves auxiliam na
dispersão das sementes
Relaciona os tecidos de
condução com o crescimento
da planta
Cita a seiva bruta e a seiva
elaborada quando responde a
função dos tecidos de
condução
Cita que o processo de
fotossíntese transforma seiva
bruta em seiva elaborada
Cita que os estômatos estão
associados à fotossíntese
Cita que os tecidos de
condução fazem o transporte
de seiva de forma mais eficaz
(mais rápido)
Cita que as flores fazem a
sua fecundação a partir da
semente
Cita e explica como ocorre o
processo de polinização
Cita detalhes das estruturas
reprodutivas como estame e
estigma
Cita que além da fotossíntese
a respiração é função das
folhas
Cita a clorofila como
componente dos cloroplastos
Cita que a função das flores é
“dar” o fruto
Cita xilema e floema como
tecidos de condução
Não respondeu a primeira
questão

Número de Alunos que Atenderam aos
Parâmetros
TURMA A
TURMA B
TURMA C
0

4

0

1

2

0

24

39

45

0

0

0

6

27

45

0

0

0

4

1

1

0

21

45

30

24

66

3

0

42

9

12

27

0

0

9

0

0

12

0

3

9

0

0

0

0

0

15

0

0

3

0

0

6

6

0

0

27

0

0

18

3

6

0

0

0
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CATEGORIAS

Número de Alunos que Atenderam aos
Parâmetros
TURMA A
TURMA B
TURMA C

PARÂMETROS
Não respondeu a segunda
questão
Não respondeu a terceira
questão
Não respondeu a quarta
questão
Não respondeu a quinta
questão
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

256

613

A partir dessa análise, pode-se constatar que a pontuação inverte-se com relação à
análise dos subsunçores, onde com uma boa diferença os alunos da turma C alcançaram uma
pontuação maior que os alunos das demais turmas, especialmente com relação à turma A que
na análise dos subsunçores foi a turma que havia alcançado maior pontuação.
Assim como na etapa dos subsunçores, realizou-se aqui uma análise não pareada por
meio de um método de análise não paramétrico de Kruskal – Wallis para visualizar se a
diferença/semelhança obtida na pontuação das turmas é algo significativo. Foram novamente
comparados os resultados do desempenho dos alunos entre as turmas A e B, entre as turmas A
e C e entre as turmas B e C (Tabela 2) (APÊNDICES L e M).
TABELA 2: Comparativo entre as turmas buscando verificar se houve uma diferença significativa com relação
às pontuações adquiridas pelas mesmas na aplicação das provas de lápis e papel realizadas pelo método de
análise não paramétrico de Kruskal – Wallis, onde Ap = prova da turma A; Bp = prova da turma B; Cp = prova
da turma C. Nível de confiança = 95%.

Comparação entre as
Turmas
Ap – Bp
Ap – Cp
Bp – Cp

Diferença observada
(p) = 5,604
13,74
33,93
20,19

A partir dos dados analisados é possível verificar que não houve diferença entre os
resultados obtidos pelas turmas A e B. No entanto, quando os resultados de A e B são
comparados com aqueles obtidos pela turma C (onde o jogo foi aplicado) observa-se uma
diferença. A análise qualitativa das respostas fornecidas pelos alunos ajuda a compreender as
diferenças no desempenho das três turmas, bem como em que medida o menor número de
alunos da Turma B pode ter influenciado no resultado global da turma. Cabe ressaltar que no
intervalo de tempo entre a avaliação dos subsunçores e a prova as turmas A, B e C tiveram
aula normal referente ao conteúdo de Botânica, ministrada pela mesma professora.
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As primeiras respostas analisadas foram as que respondiam o primeiro
questionamento, sendo ele: “O reino Plantae ou reino Metaphyta abrange centenas de
espécies de plantas de várias formas e tamanhos. Quais os quarto conhecidos grupos em que
as plantas terrestres são divididas? Cite características que diferenciam estes grupos”.
Assim, com relação à categoria “Taxonomia” observa-se que 85,24% dos estudantes
citam na primeira questão da prova todos os quatro grupos de plantas. Todos os alunos da
turma C, turma em que o jogo foi aplicado, pontuaram nesse parâmetro. Destaca-se, por outro
lado que, dos 15 alunos da turma B que responderam a prova 13 deles citaram todos os grupos
de plantas, o que também é um resultado bastante positivo.
Tendo em vista que a primeira pergunta questiona-os sobre os grupos conhecidos de
plantas terrestres e solicitava que os mesmos caracterizassem cada um dos grupos,
comprovou-se, desde a análise dos subsunçores, que os alunos sabem da existência dos
grupos, mas nem sempre sabem caracterizá-los ou citar algum representante.
Assim, dos 23 alunos que responderam a prova, apenas 8 alunos da turma C citaram
corretamente uma característica de cada grupo que os diferenciava dos demais, representando
34,78% dos estudantes. Na turma A esse quantitativo foi de 26,08% dos alunos, enquanto que
na turma B 26,66% dos alunos responderam a questão corretamente.
Ao analisar de maneira mais profunda as respostas dos alunos da turma C, foi possível
observar em algumas respostas dos alunos indícios de uma Aprendizagem Significativa. Neste
contexto foi selecionada a resposta de um aluno, onde a partir dessa foi possível identificar o
processo de Assimilação obliteradora, foi ela:“Briófita: sem sistema vascular; pteridófita:
tem vasos de condução; gimnospermas: é grande; angiospermas: monocotiledônea e
dicotiledônea.” (Aluno 1 - Turma C).
Por meio da análise dessa resposta, pode-se observar que o aluno, ao citar a ausência
de sistema vascular e a presença de tecidos de condução, por serem conceitos mais complexos
e mais específicos que caracterizam um grupo, ancorou em seu cognitivo esta característica e,
por mais que não tenha ficado explícito na resposta, pode-se inferir que ele já aprendeu que os
vasos de condução surgem nas pteridófitas, diferenciando-as das briófitas que são avasculares.
Ainda nessa resposta o aluno caracteriza as Gimnospermas como plantas grandes. No jogo, ao
ser abordada a evolução das plantas, os alunos viram que devido à reprodução das
Gimnospermas ser mais eficaz e aos tecidos de condução (surgidos nas pteridófitas), elas
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conseguiram alcançar o ambiente terrestre com mais sucesso. Na era Mesozoica as
Gimnospermas eram as maiores plantas que existiram, por isso o aluno citou como uma
característica o seu tamanho.
Observou-se não apenas nessa resposta, mas em tantas outras que aquilo que faz
sentido e é importante para o aluno ele armazena com maior facilidade no seu cognitivo,
sendo capaz de lembrar sempre já que a informação foi importante para ele. Cabe ressaltar
que muitos alunos da turma C que não acertaram a questão citavam características dos grupos,
no entanto não eram características que os diferenciavam dos demais, por exemplo, muitos
citavam que uma das características das briófitas era a ausência de tecido de condução,
enquanto que a característica das pteridófitas era a presença, a afirmação está correta, mas não
são apenas as pteridófitas que apresentam tecidos de condução (tal qual pode ser visto na
resposta reproduzida anteriormente do Aluno 1 da Turma C).
Essa situação pode ser vista também no trecho a seguir: “Briófita, não possui vaso de
condução; pteridófita possui vaso de condução; gimnosperma não tem fruto; angiosperma,
tem fruto.” (Aluno 16 - Turma C).
A partir dessa análise, é possível afirmar que os alunos da turma C já apresentam
ancorados em seu cognitivo os nomes dos grupos de plantas terrestres, além de alguns já
demonstrarem possuir conhecimentos sobre a caracterização de cada grupo. Ainda que
algumas das características citadas por eles não seja exclusiva do grupo, mas pelo fato de
muitos, inclusive, exemplificarem os grupos, pode-se inferir que a classificação das plantas
passou a ser algo simples para se compreender.
Com relação à Aprendizagem Significativa esse é um ponto bastante positivo já que
se observa que a partir de um conhecimento mais inclusivo que é o fato de os alunos saberem
da existência dos grupos de plantas, estes puderam fazer uma associação a um conhecimento
menos inclusivo, sendo este as características de cada grupo.
Com relação à categoria “Morfologia” a segunda pergunta da prova de lápis e papel
era referente às funções de três órgãos vegetais: raiz, caule e folhas. A pergunta consistia de:
“Quais as funções de raízes, caules e folhas nas plantas?”.
Após a análise dos dados, verificou-se que 65,57% dos alunos respondeu a função
correta das três estruturas. Este é um resultado positivo e já esperado, levando em
consideração que este é um conhecimento mais básico e abrangente, conteúdo esse, que os
alunos estudam desde o primeiro segmento do ensino fundamental, sendo algo já ancorado no
seu cognitivo por já estar presente no seu cotidiano escolar.
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Nesta segunda questão também foram encontradas respostas que remetiam a esta fase
do processo de assimilação. Uma das respostas que chamou atenção dizia: “Caule: possui
vaso de condução; raiz: suga água e sais minerais; folhas: possuem estômatos.” (Aluno 22 Turma C).
Observa-se que, com relação à raiz o aluno responde corretamente a função dessa
estrutura, no entanto com relação ao caule e as folhas ele não menciona a função, mas cita
características que estão presentes nessas estruturas o que pode significar que ao citar as
especificidades das estruturas ele saiba qual a função delas, ou pelo menos esteja perto de
compreendê-las. Ou seja, no caso do caule a relação com o transporte de seiva, enquanto que
nas folhas os estômatos presentes permitem a troca gasosa, a transpiração e a fotossíntese.
Os conceitos de vasos de condução e estômatos são conhecimentos mais específicos,
ou seja, menos inclusivos. Neste sentido, o aluno associou as funções dessas estruturas ou
órgão que são conhecimentos mais inclusivos às estruturas mais específicas caracterizando
uma diferenciação progressiva.
Outra análise importante a ser feita com relação à categoria “Taxonomia” é o
quantitativo de alunos que respondeu corretamente o grupo vegetal em que surgiram os
tecidos de condução, questionamento feito na terceira pergunta da prova. Na turma A, apenas
13,04% dos alunos responderam corretamente, assim como na turma B 20% a responderam,
enquanto isso, na turma C, 69,56% dos estudantes respondeu ao questionamento
corretamente.
Tendo em vista que o jogo parte de uma perspectiva evolutiva e que cada fase do
jogo traz informações novas seguindo uma história evolutiva, o resultado positivo dos alunos
da turma C é compreendido de maneira que os alunos precisavam saber dessas informações
que o jogo trazia para eles, para que pudessem passar para a próxima fase. A partir dessa
estratégia pôde-se perceber que os alunos conseguiam relacionar o surgimento de uma nova
característica nas plantas com o processo evolutivo.
Assim, a terceira pergunta da prova, por ser uma pergunta mais específica, requeria
dos alunos uma melhor reflexão com relação às respostas. A pergunta era: O que são tecidos
de condução? Em que grupo surgiram? O que isso trouxe de bom para as plantas?
Inúmeras respostas que indicavam um processo de esquecimento foram observadas a
partir dessa pergunta, com isso, duas delas foram selecionadas e encontram-se transcritas a
seguir, sendo elas: “Leva a seiva bruta para as folhas, pteridófitas, assim é mais rápido que
de célula a célula.” (Aluno 10 - Turma C). “Levam a seiva bruta até os estômatos, levam
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seiva elaborada para a planta, pteridófita, podem crescer mais e ajudam na leva da seiva
bruta.” (Aluno 12 - Turma A).
Na primeira resposta, ao aluno destaca que os tecidos de condução beneficiaram as
plantas porque dessa forma “é mais rápido que de célula a célula” ele compara o transporte de
nutrientes de Briófitas com o transporte de nutrientes dos demais grupos de plantas.
As Briófitas realizam o transporte de substâncias por difusão, ou seja, “de célula a
célula”, com o surgimento dos tecidos de condução nas Pteridófitas esse processo tornou-se
mais eficaz permitindo que as plantas pudessem conquistar com maior sucesso o ambiente
terrestre. A capacidade que um aluno apresenta de fazer essas relações é algo bastante
positivo, já que se observa que ele não apenas memorizou que as Pteridófitas foram as
primeiras a apresentarem essa estrutura, mas foi capaz de relacionar o surgimento desta com o
processo evolutivo, sendo capaz de refletir que o surgimento dessa estrutura trouxe benefícios
para as plantas terrestres.
Na segunda resposta, além de o aluno citar o nome específico dos nutrientes que são
transportados pelos tecidos de condução e o destino deles, sendo estes, conhecimentos
específicos, cita também o fato de que a presença de tecido de condução auxiliou no
crescimento das plantas. Vale salientar que a parede celular das células de um dos tecidos de
condução é rica em uma substância chamada lignina, o que proporcionou maior rigidez ao
caule permitindo seu crescimento de forma mais eficaz. A capacidade de um aluno de
perceber essa relação também nos remete a verificar que os subsunçores presentes na estrutura
cognitiva do aprendiz foram modificados, diferenciados e encontram-se estabilizados após a
fase de esquecimento.
É interessante notar também que a ênfase dada a determinados conceitos acaba
influenciando o processo de ensino-aprendizagem, o que deixa claro, por outro lado, o papel
fundamental do professor na mediação da informação. No ensino de botânica existem
estruturas vegetais que por terem representado um grande passo na evolução após seu
surgimento são estruturas mais abordadas em sala de aula pelo professor, um exemplo dessas
estruturas é a flor. Na quarta pergunta onde foi questionado aos alunos qual o grupo em que
essa estrutura surgiu, observa-se que 67,21% do total dos estudantes acertaram o
questionamento. Na turma A 47,82% destes responderam corretamente a pergunta, na turma
B esse percentual sobe para 66,66%, enquanto que na turma C, 86,95% dos alunos acertaram
o grupo.
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Este alto número de acertos da turma C se dá pelo mesmo motivo do alto número de
acertos com relação ao grupo em que surgiram os tecidos de condução. As exigências do jogo
com relação a isso estimulam os alunos a lembrar e a relacionar as informações a algo que
faça sentido para eles. Entender que as flores foram um grande passo para a evolução
entendendo que é uma estrutura nova, permite-os lembrar que foi nas Angiospermas que esse
órgão surgiu.
Novamente, com relação à categoria “Morfologia”, a quarta questão referia-se às
funções das flores. A turma A apresentou um quantitativo bastante baixo de alunos que
acertaram a questão, apenas 2 alunos, totalizando 8,69%, já na turma B essa quantidade
aumenta para 9 alunos, alcançando um percentual de 60%, no caso da turma C esse
quantitativo foi de 65,21% dos estudantes. A proximidade do quantitativo de alunos que
acertaram essa questão nas turmas B e C mostra que o processo de ensino-aprendizagem
relacionado às práticas cotidianas de sala de aula também são importantes na construção do
conhecimento.
Quando questionados sobre a relação existente entre animais e plantas, pergunta
exposta na quinta e última questão, observou-se o maior número de respostas corretas na
turma C, no qual 22 (95,6%) alunos responderam que as aves auxiliam na dispersão das
sementes, sendo este um dos benefícios que o surgimento delas trouxe para as plantas.
Como exemplo de respostas, um dos alunos respondeu: “As aves comem os frutos e
jogam as sementes no chão com as fezes e ajuda na reprodução das plantas.” (Aluno 8 Turma C).
Na turma A, 3 alunos não responderam a quinta questão, enquanto que 10 alunos
responderam a questão de forma errada afirmando, dentre as inúmeras respostas, que as aves
ajudavam as plantas a se alimentarem, além de proteção.
Para ilustrar esta discussão, foram selecionadas duas respostas que confirmam isso:
“sugam o néctar ajudando na alimentação das plantas” (Aluno 4 – Turma A). “Para o
equilíbrio do meio ambiente e para proteção” (Aluno 8 – Turma A).
Com relação à turma B o resultado foi melhor, já que 8 alunos associaram o benefício
das aves a dispersão de sementes, totalizando 53,33% das respostas dos estudantes dessa
turma. Dos demais, 3 não responderam, enquanto que o restante também associou as aves
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apenas ao consumo de néctar não citando o benefício que elas trouxeram para as plantas. Um
exemplo dessa afirmação é: “Elas trazem néctar de outras flores.” (Aluno 3 – Turma B).
Se o jogo parte de uma perspectiva evolutiva é inevitável expor no material que todos
os seres vivos do planeta estão intimamente ligados e que muitas vezes o processo evolutivo
de um grupo está relacionado ao sucesso de outro grupo. No jogo, principalmente nas
perguntas de transição, tais quais as perguntas existentes nas cartas surpresas e nas cartas
desafio, estavam presentes no contexto, ou mesmo na pergunta, a relação de outros animais
com as plantas, tais como aves e insetos. Essas relações podem ter contribuído sobremaneira
no destaque evidenciado na turma C para essa questão.
Seguindo-se na análise, das 12 informações adicionais citadas pelos alunos, 5 foram
exclusivas da turma C. A informação não solicitada, mas citada em grande número pelos
estudantes da turma C foi a relação entre os tecidos de condução com o crescimento da planta,
onde 14 alunos realizaram essa relação.
Conforme já mencionado anteriormente, o conteúdo referente a tecidos de condução
foi muito trabalhado no jogo, já que o surgimento dessa estrutura permitiu que as plantas
conquistassem com mais sucesso o ambiente terrestre. Levando em consideração que o jogo
frisava as plantas diante de uma perspectiva evolutiva, a exposição dessa informação diversas
vezes, em distintos contextos, tornava-se essencial. Diante disso, as cartas do jogo traziam
informações de que as plantas conseguiram conquistar o ambiente terrestre com maior
sucesso após o surgimento dessa estrutura e, consequentemente, plantas que apresentavam
alguns centímetros de altura passaram a apresentar um maior crescimento. Frente a isso, os
alunos foram capazes de relacionar este conceito mais específico a conhecimentos mais gerais
que estes já possuíam.
Neste cenário, observa-se com grande evidência o processo de aprendizagem
subordinada, onde um conceito ou proposição potencialmente significativo é assimilado sob
uma ideia mais inclusiva. Para Moreira (2009), são pelos aspectos relevantes mais estáveis de
uma estrutura cognitiva que a nova aprendizagem e a retenção podem ser facilitadas. Ou seja,
foi com base nos conhecimentos mais gerais de botânica que os estudantes puderam
internalizar conhecimentos mais específicos do conteúdo. Observa-se também que o processo
de aprendizagem não está associado exclusivamente a uma única ferramenta de ensino (como
o jogo), mas a um conjunto de atividades, que inclui aula expositiva, exercícios, entre outros.
Essa relação fica clara à medida que muitas das respostas dos alunos das turmas A e B, onde o
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jogo não foi ministrado, estavam corretas e até mesmo elaboradas. O jogo, contudo, mostrouse potencialmente significativo à medida que contribuiu para um melhor desempenho dos
alunos da turma C em diversos pontos questionados. Esse melhor desempenho pode ser
evidenciado pela pontuação total atingida pela turma C (Quadro 17), a qual indica um melhor
desempenho dos alunos naquelas categorias cujos indicadores obtinham maior pontuação por
serem respostas mais completas e elaboradas. Observa-se, por outro lado, que embora a turma
A tenha apresentado um avanço mais “tímido”, houve um avanço global das três turmas. O
que destaca o desempenho da turma C é a estruturação e elaboração das repostas em algumas
questões específicas, já mencionadas, mas que se relacionam diretamente à capacidade
crítico-reflexiva de elaborar e reconstruir ideias em contextos distintos. A inclusão do jogo
nos procedimentos didáticos adotados com a turma parece ter contribuído para o
desenvolvimento dessa habilidade, o que ajuda a corroborar com a ideia de que a associação
de diferentes procedimentos didáticos ajuda na efetivação da aprendizagem significativa.
Finalmente, ao serem analisadas as outras cinco questões anexadas a prova de lápis e
papel da turma C referente à percepção dos alunos sobre o jogo as respostas dos alunos foram
quase todas iguais.
Na sexta pergunta da prova, quando questionados sobre o que os alunos acharam do
jogo “Desvendando os caminhos da botânica”, a maioria dos alunos elogiaram o jogo,
respondendo de forma positiva este questionamento, algumas das respostas foram: “Achei um
jogo muito legal, que me ensinou brincando” (Aluno 22). “Interessante, me ajudou a me
lembrar de coisas que eu tinha esquecido” (Aluno 14). “Achei bastante criativo e bem legal
mesmo” (Aluno 4). “Achei muito legal, pois lembrei de várias coisas e aprendi mais” (Aluno
17). “Gostei muito, fez a gente lembrar das coisas do passado e ter boa memória” (Aluno 1).
Dos vinte e três alunos que responderam a este questionamento, apenas dois deles
demonstraram dificuldades ao jogar, afirmando: “Achei um pouco difícil, mas é bem legal”
(Aluno 20). “Foi difícil” (Aluno 18).
Ao serem questionados se conseguiram aprender algo com o jogo, vinte alunos
responderam que sim, enquanto que três alunos responderam não. Foram selecionadas
algumas respostas dos alunos que responderam que conseguiram aprender algo com o jogo,
estes afirmavam: “Sim, que ao longo do tempo as plantas se modificaram muito”. “Sim, os
tempos, ex.: jurássico, cretáceo”. “Sim, que as plantas pré-históricas não eram diferentes
das de hoje”. “Sim, sempre prestar atenção no que o professor diz”.
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Quando a pergunta questiona-os sobre qual a maior dificuldade que sentiram ao jogar
o jogo foram obtidas diferentes respostas, inclusive de alunos que não sentiram dificuldade
alguma. Dentre as respostas, algumas foram listadas: “Lembrar das coisas, porque muita
coisa você aprende e esquece” (Aluno 13). “De passar para a outra era” (Aluno 5). “No
final, quase pra chegar na pergunta final” (Aluno 8). “As regras” (Aluno 23).
Ao serem questionados se alguma vez algum professor já utilizou jogos em sala para
explicar o conteúdo as respostas dos alunos foram bem divididas, Doze alunos afirmaram que
sim, enquanto que onze alunos responderam que não.
A última pergunta da prova aplicada à turma C foi referente à opinião dos alunos sobre
o uso de jogos em sala de aula, questionando-os se na opinião deles o uso dessa metodologia
pode ajudá-los a aprender os conteúdos explicados em sala de aula pelo professor. Com
relação a esta pergunta as respostas foram quase unânimes, já que vinte e dois alunos dos
vinte e três que responderam a prova responderam que sim, o uso de jogos pode ajudar no
aprendizado, enquanto que apenas um aluno respondeu que não ajuda. Algumas das respostas
foram selecionadas: “Sim, pois assim os alunos aprendem de um jeito divertido” (Aluno 6).
“Sim, pois aquilo que anima estimula o aprendizado” (Aluno 1). “Sim, porque além de se
divertir nos ajudou de uma maneira que gostamos” (Aluno 14). “Sim, porque se é divertido
nós alunos nos lembramos mais” (Aluno 10). “Não, prefiro o ensino diretamente, e os jogos
geralmente não são legais” (Aluno 19).
Sendo assim, observa-se que diante da percepção dos alunos o jogo teve um resultado
bastante positivo já que os agradou e pelas palavras dos mesmos, os motivou a alcançar o
aprendizado de maneira prazerosa.
A partir das análises realizadas, observou-se que no momento da utilização do jogo, os
alunos estiveram motivados, o que é uma condição para ocorrência da Aprendizagem
Significativa como afirmam muitos autores expostos no trabalho (ALVES 2005,
RIPPLINGER E BRANCHER 2006, MOREIRA E MASINI 2001), sendo constatadas assim
a Aprendizagem Significativa e o processo de Assimilação em suas variadas fases.
Tudo o que é novo, que “fuja” do comum chama a atenção dos alunos de imediato, no
entanto, se a novidade em questão, ou a metodologia utilizada naquele momento, com o
tempo passa a não ser mais tão interessante como foi à primeira vista, isto não irá agradar aos
alunos. Tendo isso em vista, o professor deve ser criativo, inovador e tornar o aluno
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construtor do seu conhecimento. Se a metodologia é interessante aos olhos dos alunos tem-se
a motivação e o primeiro passo para o professor promover uma Aprendizagem Significativa
em seus alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A primeira etapa da presente pesquisa mostrou por meio da análise dos subsunçores
dos estudantes, realizada com o auxílio do folder interativo, que os alunos das turmas A, B e
C do 7º ano do ensino fundamental de uma escola da rede privada de ensino do município de
Boa Vista, apresentam conhecimentos mais gerais, mais inclusivos, referentes ao conteúdo de
Botânica. Por meio dos desenhos foram identificadas plantas incluindo seus órgãos básicos,
tais como: folhas, caule e em menor número raízes. Além disso, verificou-se que os
estudantes sabem que as plantas são classificadas de acordo com suas características, e muitos
deles sabem os nomes destes grupos, no entanto, a maioria dos alunos apresentou dificuldade
em relacionar as plantas por meio de suas características aos seus respectivos grupos.
A partir dos resultados obtidos na análise dos subsunçores foi elaborado o jogo
“Desvendando os Caminhos da Botânica” que foi aplicado em uma única turma, a turma C.
Após a aplicação do jogo, os resultados obtidos foram analisados por meio das
conversas de aprendizagem realizadas pelos estudantes. Verificou-se que o material estimula
todos os tipos de conversas, sendo elas: conversas conceituais, conversas conectivas,
conversas estratégicas, conversas perceptivas e conversas afetivas. Dentre elas, as conversas
conceituais, conectivas, estratégicas e perceptivas assumiram porcentagem bastante
aproximadas sendo, respectivamente, 21,44%, 21,44%, 29,22% e 22,65%, enquanto que as
conversas afetivas foram as que menos surgiram durante as conversas dos estudantes sendo
exibidas em apenas 5,22% das conversas.
Além das conversas de aprendizagem o jogo permitiu identificar as fases de
assimilação propostas na Teoria da Aprendizagem Significativa, sendo elas: aquisição de
significados e retenção inicial e posterior. A fase de aquisição de significados foi bastante
visualizada nas conversas onde os alunos eram submetidos a cartas com perguntas do tipo
objetiva, subjetiva, bem como nas cartas ação. Essas cartas traziam em seu contexto novas
informações. Já a partir das cartas dica, problema e desafio final foi possível identificar a fase
de retenção de significados, tendo em vista que nestes tipos de cartas eram encontradas
diferentes informações reunidas ao longo do percurso que o aluno percorreu no tabuleiro
permitindo ao estudante no momento de resposta da carta relacionar estas informações e
reorganizar suas ideias para elaborar sua resposta.
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Na terceira etapa da pesquisa foi realizada a aplicação das provas de lápis e papel a
fim de verificar a última fase do processo de Assimilação, a Assimilação Obliteradora ou fase
de Esquecimento. Observou-se que os alunos da turma C foram capazes de, nas suas
respostas, desenvolver mais relações entre os grupos vegetais e suas características, assim
como também foram capazes de associar as informações obtidas a novas informações. A
partir dessas relações pôde-se verificar que a força de dissociabilidade entre o novo
conhecimento e os subsunçores dos estudantes era quase nula levando em conta a
complexidade das informações e as relações que os mesmos eram capazes de realizar,
permitindo inferir que estes alcançaram a fase de esquecimento do processo de Assimilação,
restando apenas um resíduo, sendo este um subsunçor modificado, enriquecido, elaborado e
estável no cognitivo do indivíduo.
Posteriormente, ao serem aplicadas as provas nas turmas A, B e C, verificou-se que
esta última alcançou maior pontuação. A análise estatística dos dados apontou para uma
diferença significativa entre as turmas A e C e entre as turmas B e C, enquanto que não houve
diferença significativa entre as pontuações das turmas A e B.
A pontuação alcançada pela turma C nas provas foi muito superior àquela das turmas
A e B. Os alunos da turma C apresentavam uma maior riqueza de informações em suas
respostas, pois muitas vezes as informações fornecidas pelos estudantes da turma C não eram
solicitadas nas perguntas. Verificou-se também que o desempenho dos estudantes das turmas
A e B aumentou desde a avaliação dos subsunçores até a aplicação da prova, cabendo afirmar
que o ensino pelo qual todas as turmas passaram neste intervalo de tempo é positivo
proporcionando a aprendizagem dos estudantes. No entanto, atrelar este ensino a novas
metodologias como o jogo é uma estratégia que também mostrou-se positiva e que contribui
com o processo de ensino-aprendizagem.
Sendo assim considera-se que o jogo, naquela realidade em que foi aplicada, mostrouse um instrumento potencialmente significativo, já que sua utilização permitiu a ocorrência do
processo de Assimilação de conceitos facilitando assim a aprendizagem. Cabe ressaltar ainda
que a proposta de organizar o jogo evolutivamente ajudou os alunos a compreenderem e não
apenas memorizar os motivos pelos quais as plantas são diferentes umas das outras por meio
de suas características morfológicas e fisiológicas, entendendo de que maneira as
características surgiam podendo assim relacioná-las com suas funções no ambiente.
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Destaca-se, por fim, a importância da realização de novas pesquisas que busquem
verificar se o jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica” tem o mesmo resultado em
outras realidades, tais como com estudantes de escolas da rede pública de ensino, como um
maior número de turmas, entre outras.
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ENVIADO
PARA O RESPONSÁVEL DO ALUNO.
CARTA DE CONSENTIMENTO
 Pesquisa:
Desvendando os caminhos da botânica: uma proposta didático-pedagógica aplicada ao
conteúdo de botânica no ensino fundamental
 Equipe:
Pesquisadora: Dandara Andrade de Oliveira
Orientadora: Juliane Marques de Souza
 Instituição de Origem:
Universidade Estadual de Roraima - UERR
Prezado Sr. (a):
Venho convidar você a colaborar com o projeto de pesquisa de nome acima
mencionado, autorizando seu filho, a participar do estudo que visa contribuir com o processo
educacional.
O principal objetivo dessa pesquisa é avaliar, a influência do jogo “Desvendando os
Caminhos da Botânica” no ensino de botânica com estudantes do 7º ano do ensino
fundamental, verificando a partir disso, os limites e possibilidades ao utilizá-lo em sala de
aula na Educação Básica. Neste sentido, a participação da criança no estudo será em utilizar o
material proposto (o jogo) Verificando a eficácia do jogo no processo de aprendizagem. Cabe
ressaltar que a utilização do material não irá influenciar no processo escolar, não valendo
pontuação alguma. A utilização é apenas a fim de pesquisa. Peço permissão para filmar o
momento em que o jogo estiver sendo utilizado sem divulgar a identidade das crianças, já que
uma das formas de avaliação do jogo serão as reações e conversas entre os mesmos.
Salientamos que fica assegurado o sigilo de identidade, como também, a total
liberdade de participar e continuar na pesquisa, bem como a opção de desistir a qualquer
momento se assim for a sua vontade sem prejuízo algum.
A Universidade, por meu intermédio, se compromete em trazer os resultados da
pesquisa a você caso considere pertinente e informa também que essas análises serão muito
úteis na menção em trabalhos acadêmicos científicos e/ ou em revistas relacionadas à
faculdade, sempre respeitando e assegurando o anonimato de todos os informantes. Assim
peço gentilmente que assine esta carta de consentimento.
Caso tenha alguma dúvida, disponibilizo o contato:
Dandara: 91331691 / 36248714
____________________
Pesquisadora

____________________
Orientadora
Responsável
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ENVIADO
PARA O RESPONSÁVEL PELA ESCOLA.
CARTA DE CONSENTIMENTO
 Pesquisa:
Desvendando os caminhos da botânica: uma proposta didático-pedagógica aplicada ao
conteúdo de botânica no ensino fundamental
 Equipe:
Pesquisadora: Dandara Andrade de Oliveira
Orientadora: Juliane Marques de Souza
 Instituição de Origem: Universidade Estadual de Roraima - UERR
Prezado Sr. (a):
Venho convidar a instituição a colaborar com o projeto de pesquisa de nome acima
mencionado, autorizando a escola, a participar do estudo que visa contribuir com o processo
educacional.
O principal objetivo dessa pesquisa é avaliar, a influência de um jogo elaborado
intitulado “Desvendando os Caminhos da Botânica” no ensino de botânica com estudantes do
7º ano do ensino fundamental, verificando a partir disso, os limites e possibilidades ao utilizálo em sala de aula na Educação Básica. Neste sentido, a participação da criança no estudo será
em utilizar o material proposto (o jogo) verificando a eficácia do jogo no processo de
aprendizagem. Cabe ressaltar que a utilização do material não irá influenciar no processo
escolar, não valendo pontuação alguma. A utilização é apenas a fim de pesquisa. Peço
permissão para filmar o momento em que o jogo estiver sendo utilizado sem divulgar a
identidade das crianças, já que uma das formas de avaliação do jogo serão as reações e
conversas entre os mesmos. Salientamos que fica assegurado o sigilo de identidade dos
estudantes e da instituição, como também, a total liberdade de participar e continuar na
pesquisa, bem como a opção de desistir a qualquer momento se assim for sem prejuízo algum.
A Universidade, por meu intermédio, se compromete em trazer os resultados da
pesquisa a instituição e informa também que essas análises serão muito úteis na menção em
trabalhos acadêmicos científicos e/ ou em revistas relacionadas à faculdade, sempre
respeitando e assegurando o anonimato de todos os informantes. Assim peço gentilmente que
assine esta carta de consentimento.
Caso tenha alguma dúvida, disponibilizo o contato:
Dandara: 91331691 / 36248714
____________________
Pesquisadora

____________________
Orientadora
Responsável pela instituição
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APÊNDICE A – FOLDER INTERATIVO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DOS
SUBSUNÇORES
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APÊNDICE B – CARTAS OBJETIVAS DAS ERAS PALEOZOICA, MESOZOICA E
CENOZOICA DO JOGO “DESVENDANDO OS CAMINHOS DA BOTÂNICA”.

109

110

111

112

113

114

115

116

117

APÊNDICE C – CARTAS SUBJETIVAS DAS ERAS PALEOZOICA, MESOZOICA E
CENOZOICA DO JOGO “DESVENDANDO OS CAMINHOS DA BOTÂNICA”.
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APÊNDICE D – CARTAS PROBLEMAS DAS ERAS PALEOZOICA / MESOZOICA
E MESOZOICA / CENOZOICA DO JOGO “DESVENDANDO OS CAMINHOS DA
BOTÂNICA”.
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APÊNDICE E – CARTAS AÇÃO DO JOGO “DESVENDANDO OS CAMINHOS DA
BOTÂNICA”.
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APÊNDICE F – CARTAS DESAFIO FINAL DO JOGO “DESVENDANDO OS
CAMINHOS DA BOTÂNICA”.
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APÊNDICE G – FOLDER EXPLICATIVO CONTENDO O OBJETIVO DE CADA
CARTA, ALÉM DAS REGRAS DO JOGO.
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APÊNDICE H – PROVA DE LÁPIS E PAPEL APLICADA ÀS TURMAS A E B.
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

QUESTIONÁRIO

1. O reino Plantae ou reino Metaphyta abrange centenas de espécies de plantas de várias
formas e tamanhos. Quais os quarto conhecidos grupos em que as plantas terrestres são
divididas? Cite um exemplo de cada um.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Quais as funções de raízes, caules e folhas nas plantas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. O que são tecidos de condução?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Sabe-se que ao longo de milhares de anos as plantas foram se modificando para conquistar
o ambiente terrestre com sucesso. Em qual grupo de plantas surgiram as flores? Qual a função
das flores para as plantas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. As angiospermas foram as primeiras plantas a originarem os frutos. Qual o benefício que as
plantas recebem quando as aves ou outros animais comem seus frutos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE I – PROVA DE LÁPIS E PAPEL APLICADA À TURMA C.

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

QUESTIONÁRIO

1. O reino Plantae ou reino Metaphyta abrange centenas de espécies de plantas de várias
formas e tamanhos. Quais os quarto conhecidos grupos em que as plantas terrestres são
divididas? Cite um exemplo de cada um.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Quais as funções de raízes, caules e folhas nas plantas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. O que são tecidos de condução?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Sabe-se que ao longo de milhares de anos as plantas foram se modificando para conquistar
o ambiente terrestre com sucesso. Em qual grupo de plantas surgiram as flores? Qual a função
das flores para as plantas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. As angiospermas foram as primeiras plantas a originarem os frutos. Qual o benefício que as
plantas recebem quando as aves ou outros animais comem seus frutos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. O que você achou do jogo “Desvendando os caminhos da botânica”?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Você conseguiu aprender algo com o jogo? Se sim, o que?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Qual a maior dificuldade que você sentiu ao jogar o jogo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Alguma vez algum professor já utilizou jogos em sala para explicar o conteúdo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Você acha que o uso do jogo em sala de aula pode ajudar os alunos a aprenderem os
conteúdos explicados pelos professores? Por quê?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE J – DADOS DAS PONTUAÇÕES DA AVALIAÇÃO DOS
SUBSUNÇORES DOS ESTUDANTES UTILIZADOS NA ANÁLISE QUANTITATIVA
DOS DADOS.

ALUNOS
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26

PONTUAÇÃO OBTIDA POR ALUNO
TURMA A
TURMA B
TURMA C
5
6
3
7
9
2
9
10
3
9
7
2
8
4
2
5
4
3
3
5
6
8
4
4
8
3
5
4
4
4
7
5
5
5
5
5
7
4
5
7
5
6
8
3
6
8
4
6
8
4
4
7
4
6
7
4
9
8
3
3
8
4
3
11
5
5
6
4
1
6
1
2
3
2
2
3
2
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APÊNDICE K – DADOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA DA AVALIAÇÃO DOS
SUBSUNÇORES.

Informação

Valor

Kruskal-Wallis qui-quadrado
Graus de Liberdade
P-valor

20,47017677
2
3,58887E-05

Fatores Comparados

Diferença Observada

Diferença
Crítica

Diferença

A-B
A-C
B-C

22,67307692
25,46307692
2,79

14,85425402
15,00206118
15,00206118

Sim
Sim
Não

Fatores

Limite Inferior

Efeito

Limite
Superior

A
B
C

5,971594157
3,663901849
3,305790297

Critério da Comparação Múltipla

Padrão

6,730769231 7,489944305
4,423076923 5,182251997
4,08
4,854209703
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APÊNDICE L - DADOS DAS PONTUAÇÕES DA PROVA DE LÁPIS E PAPEL
REALIZADA PELOS ESTUDANTES UTILIZADOS NA ANÁLISE QUANTITATIVA
DOS DADOS.

ALUNOS
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

PONTUAÇÃO OBTIDA POR ALUNO
TURMA A
TURMA B
TURMA C
16
14
20
10
14
26
18
21
29
14
27
32
12
16
29
12
18
29
15
17
29
9
18
33
12
18
27
9
24
30
10
15
30
6
14
30
13
15
30
13
15
33
12
10
33
12
21
12
20
9
23
15
23
15
20
18
23
15
26
12
17
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APÊNDICE M - DADOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA DA AVALIAÇÃO DA
PROVA DE LÁPIS E PAPEL.

Informação

Valor

Kruskal-Wallis qui-quadrado
Graus de Liberdade
P-valor

42,60467964
2
5,60417E-10

Fatores Comparados

Diferença Observada

Diferença
Crítica

Diferença

A-B
A-C
B-C

13,74057971
33,93478261
20,1942029

14,10499289
12,53261506
14,10499289

Não
Sim
Sim

Fatores

Limite Inferior

Efeito

Limite
Superior

A
B
C

10,86200378
14,95761408
24,9489603

Critério da Comparação Múltipla

Padrão

12,56521739 14,26843101
17,06666667 19,17571925
26,65217391 28,35538753

