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exemplo de conhecimento apreendido significativamente (NOVAK, 

2000). 



 
 

RESUMO 

 

A efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem ocorre pela intervenção do professor e 

pelo contínuo aprimoramento sobre sua prática pedagógica em ações de educação inicial e 

continuada. Assim, o meio escolar é um ambiente propício à pesquisa e à investigação do 

potencial de diferentes metodologias. Nesse sentido, as Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS) – sequências de ensino fundamentadas teoricamente – estão voltadas 

para a Aprendizagem Significativa, uma vez que podem estimular a pesquisa aplicada em 

ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula. As sequências de ensino em ciências surgem 

como uma tentativa de aproximar o contexto dos conhecimentos científicos da prática em sala 

de aula. Em função disso, o presente trabalho investigou em que medida uma intervenção 

didática estruturada em UEPS pode ser vista por licenciandos em Química, como viável e 

interessante para abordar conteúdos químicos. Para isso, aplicamos uma oficina intitulada 

“Unidades de Ensino Potencialmente Significativas: uma contribuição à formação inicial de 

licenciandos em Química do IFRN, campus Apodi”, embasada pela teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS) de David Ausubel com os discentes do curso de Licenciatura em Química 

do IFRN do campus supracitado. Adotamos neste trabalho a pesquisa quantitativa, com o uso 

da escala de Likert e qualitativa, a partir da pesquisa ativa, na forma de pesquisa-ação. Os dados 

quantitativos foram tratados segundo a estatística clássica, usando como medidas de 

centralidade, a média aritmética e desvio padrão. Quanto aos dados qualitativos, construíram-

se a partir da Análise de Conteúdo de Bardin. A análise dos dados pós oficina indicou que os 

discentes perceberam as UEPS como interessantes para serem utilizadas em suas aulas. 

Entretanto, consideradas pouco viáveis, em virtude de aspectos relacionados ao tempo 

destinado à sua preparação e também por desenvolverem uma prática ainda atrelada ao ensino 

tradicional, no qual o professor é tido como o detentor do conhecimento. Com este trabalho 

pode-se perceber também a importância de espaços na formação inicial de professores que 

propiciem a discussão e o desenvolvimento de propostas de ensino com abordagens 

diversificadas, os quais podem colaborar numa perspectiva de mudança no ensino. 

Palavras-chave: Oficina. Aprendizagem Significativa. Ensino de Química. Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The effective improvement of the teaching-learning process occurs through the intervention of 

the teacher and the continuous improvement on his pedagogical practice in initial and 

continuing education actions. Thus, the school is an environment conducive to research and 

investigation of the potential of different methodologies. In this sense, Potentially Meaningful 

Teaching Unit (PMTU) -  , theoretically based teaching sequences - are focused on Significant 

Learning, since they can stimulate applied research in teaching, that focus directly to the 

classroom. Science teaching sequences emerge as an attempt to bring the context of scientific 

knowledge into practice in the classroom. Therefore, the present work investigated to what 

extent a structured didactic intervention in PMTU can be seen by chemistry graduates as viable 

and interesting to work with chemical contents. To that end, we applied a workshop entitled 

"Potentially Meaningful Teaching Unit: A Contribution to the Initial Training of IFRN 

Chemistry Teachers, Apodi Campus", based on David Ausubel's Theory of Significant 

Learning (TAS). The workshop was held with students of the Licentiate course in Chemistry 

of the IFRN, Apodi campus. We adopted quantitative research, using the Likert scale and 

qualitative, based on active research, in the form of action research. The quantitative data were 

treated according to the classical statistics, using the arithmetic mean and standard deviation as 

measures of centrality. As for the qualitative data, they were constructed from the Bardin 

Content Analysis. The analysis of the post-workshop data indicated that the students perceived 

the PSTU as interesting to be used in their classes, however, considered to be of little viability 

due to time-related aspects of their preparation and also to develop a practice still linked to 

traditional teaching , in which the teacher is regarded as the holder of knowledge. With this 

work we can also see the importance of spaces in the initial formation of teachers that allow the 

discussion and the development of proposals of teaching with diversified approaches, which 

can collaborate in a perspective of change in teaching. 

Key words: Workshop. Significant Learning. Chemistry teaching. Potentially Significant 

Teaching Units. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ensino de Química, assim como acontece em outras áreas das Ciências Exatas, ainda 

se encontra defasado e sem muitas perspectivas de mudança no que diz respeito a uma educação 

científica de qualidade. Essa afirmação é feita, em parte, baseada no modelo de aula ainda 

adotado, baseadas na transmissão de conteúdos prontos, descontextualizados e pouco 

estimulantes ao desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo e da inteligência dos alunos. 

Este ensino, acaba acarretando nos estudantes um desinteresse pela disciplina, gerando 

dificuldades na aprendizagem e na relação do conteúdo estudado com o seu cotidiano (ROCHA; 

VASCONCELOS, 2016).  

Nesse contexto, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas na área da Educação e de 

Educação Química voltadas à atenção para a formação de professores, e a influência desta 

formação no ensino e na aprendizagem de uma maneira geral e das Ciências da Natureza. Esses 

estudos realizados, tais como os desenvolvidos por Carvalho e Gil-Pérez (2001), Maldaner, 

(2000), André (2001), Perrenoud, Paquay, Altet, Charlier (2001), Ramalho, Beltrán Nuñez e 

Gauthier (2004), Pimenta e Lima (2011), discutem questões importantes sobre a relação entre 

formação e atuação docente, buscando apresentar respostas e contribuições às problemáticas 

próprias da função de ser professor e de sua atuação em sala de aula. Dentre estas, apontam a 

necessidade da profissionalização docente, que detém um conjunto de saberes para lhe dar a 

condição de fazer a diferença na sua área de atuação, contribuindo assim para uma formação 

mais humanizada. 

Sendo assim, conforme é apontado nas Orientações Curriculares Nacionais (OCNs), 

cada área do conhecimento possui suas especificidades e seus procedimentos metodológicos 

que devem estar atrelados à atitudes e valores e devem ser preservados por meio da nova 

organização curricular.  

 

 
O diálogo entre as disciplinas é favorecido quando os professores dos 

diferentes componentes curriculares focam, como objeto de estudo, o contexto 

real – as situações de vivência dos alunos, os fenômenos naturais e artificiais, 

e as aplicações tecnológicas. A complexidade desses objetos exige análises 

multidimensionais, com a significação de conceitos de diferentes sistemas 

conceituais, traduzidas nas disciplinas escolares (BRASIL, 2006, p. 102). 

 

 

Além disso, partindo-se dos documentos oficiais que visam redirecionar as atividades 

pedagógicas da escola, observamos que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) propõem 
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mudanças na atuação pedagógica docente e nas formas de se conduzir a aprendizagem do aluno, 

o que representa um grande desafio que não pode cair no esquecimento. Como princípios 

pedagógicos norteadores do currículo estão a interdisciplinaridade e a contextualização, 

apontados como possibilidades para promover a reorganização curricular baseada na integração 

dos conhecimentos, dando sentido aos mesmos, e tornando a apropriação do conhecimento na 

área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias mais abrangente e significativa 

(BRASIL, 2013). 

Ainda nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) priorizam um ensino de química que permita aos alunos a compreensão dos 

fenômenos químicos ocorridos na vida cotidiana, permitindo à este julgar tais fenômenos 

através de ideias bem fundamentadas, baseadas no conhecimento químico adquirido em sala de 

aula, sendo deste modo, capazes de tomar decisões dentro de sua sociedade de forma autônoma, 

adquirindo um posicionamento de cidadão crítico e reflexivo (BRASIL, 2000). Além disso, 

esse aprendizado deve possibilitar ao discente a compreensão tanto de processos químicos, 

quanto a relação do uso desses conhecimentos científicos e suas implicações em setores ligados 

à tecnologia, meio ambiente, sociedade, política e economia (BRASIL, 1999). 

Ainda mais que, os objetivos para as ciências naturais, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), são descritos de forma geral, sendo eles: compreender a 

natureza como um todo dinâmico e o ser humano como agente transformador; compreender 

que a ciência corresponde a um processo de produção de conhecimento e atividade humana e 

histórica; identificar as relações entre conhecimento científico, tecnologia e vida; compreender 

a saúde como bem individual e coletivo; formular questões e propor soluções para problemas 

reais; saber utilizar conceitos científicos básicos e combinar leituras e outros recursos de 

conhecimento; valorizar o trabalho coletivo com capacidade de criticidade e cooperação 

(BRASIL, 1998). 

Dessa maneira, analisando a perspectiva dos PCNEM e dos PCNs, há uma necessidade 

de se inserir conhecimentos contextualizados e de diversificar as práticas educativas nas aulas 

de Química. Sendo assim, uma metodologia possível de ser adotada no ensino refere-se às 

Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), que buscam contribuir para 

modificar, pelo menos em parte, a apresentação de conhecimentos que os estudantes 

supostamente devem saber em um processo de aprendizagem mecânica (MOREIRA, 2011a). 

Assim, o meio escolar é um ambiente propício à pesquisa e à investigação do potencial 

de diferentes metodologias. Nesse sentido, as UEPS – sequências de ensino fundamentadas 

teoricamente – uma vez que estão voltadas para a Aprendizagem Significativa, podem estimular 
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a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula (MOREIRA, 2011a). 

E essas sequências de ensino em ciências surgem como uma tentativa de aproximar o contexto 

dos conhecimentos científicos da prática em sala de aula. 

Sendo assim, partindo-se de uma sequência de etapas fundamentadas, Moreira ([201-

?]), propõe algumas ações didáticas, que abrangem, desde a estruturação (princípios da 

diferenciação progressiva) do tópico de ensino, até a busca por evidências da Aprendizagem 

Significativa (avaliação). A possibilidade de participar dos momentos de planejamento da 

proposta interventiva, a partir das etapas propostas por Moreira (2012b), colabora para que os 

professores em formação sejam oportunizados a vivenciar uma sugestão metodológica, antes 

de colocá-la em prática com seus alunos.  

Nesse sentido, dada a complexidade/diversidade de fatores que interferem no modo 

como é pensado e realizado o ensino de ciências, especificamente o componente curricular 

Química, no ensino médio e a potencialidade dos momentos formativos, subsidiados por teorias 

e metodologias, para reflexão e transformação da prática docente, o presente trabalho tem sua 

relevância justificada pela necessidade e aspiração de investigar e construir caminhos 

favoráveis à significação do ensino de Química no Ensino Médio, pensado por professores em 

formação inicial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), Campus Apodi.  

Nessa perspectiva, apresentamos neste trabalho, uma investigação sobre as possíveis 

contribuições de uma proposta formativa para os estudantes de licenciatura, subsidiada pela 

Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1980) e as UEPS de Moreira ([201-

?]), enquanto alternativa viável a ressignificar o ensino de Química integrado ao processo de 

formação inicial. 

Para isso, foi planejada e articulada uma oficina pedagógica, por meio da qual 

apresentou-se a referida teoria e estratégia de ensino. A escolha por apresentar a referida 

estratégia através de uma oficina pedagógica, junto à professores em formação inicial, 

subsidiada por esses passos sequenciais, baseou-se justamente em seu potencial teórico. Além 

de uma sequência de passos, a organização e fundamentação de uma UEPS, favorece a 

exploração empírica dos princípios subjacentes à TAS, além de possibilitar aos licenciandos 

participantes, vivenciarem essa proposta, antes de colocá-la em prática com seus alunos. 

Sendo assim, considerando a potencialidade do ambiente escolar formativo para a 

investigação, a presente pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), da cidade de Apodi/RN. O interesse nessa pesquisa 
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foi acentuado pelo fato de que sou licenciada em Química pela instituição citada anteriormente, 

constituindo um dos elementos concernentes ao desenvolvimento deste estudo.  

Desse modo, esta pesquisa parte da seguinte problemática:  

Em que medida uma intervenção didática estruturada em UEPS de Moreira ([201-?]a) 

pode ser vista por licenciandos em Química, como viável e interessante para abordar conteúdos 

químicos?  

Para a efetivação dessa proposta, contamos com a colaboração de alunos do curso de 

Licenciatura em Química do 7º período do IFRN, campus Apodi – RN, que participaram 

voluntariamente dessa pesquisa.  

Nesse contexto, a pesquisa orientou-se pelo seguinte objetivo geral:  

 Realizar, por meio de uma oficina pedagógica, uma intervenção didática, 

destinada a licenciandos em Química, a fim de introduzir práticas pedagógicas 

voltadas à aprendizagem significativa de Química, no Ensino Médio, como 

estratégia de ensino.  

Assim, teve-se como objetivos específicos neste trabalho:  

 Investigar os conhecimentos prévios dos discentes do curso de Licenciatura em 

Química sobre Aprendizagem Significativa; 

 Analisar a percepção dos discentes acerca da estratégia de ensino apresentada; 

 Averiguar se houve motivação para o uso das UEPS pelos discentes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Compreender o ensino de Química implica, dentre outras coisas, reconhecê-lo como 

fruto de um processo histórico cultural, por conseguinte, multifacetado. Nesse sentido, os fatos 

sociais, políticos e históricos de uma época, assim como a concepção de educação, de ciência 

e de pesquisas na área, tendem a influenciar o modo de organizar e ofertar esse ensino. Desse 

modo, sem a pretensão de esgotar o assunto, neste tópico, nos reportamos a alguns autores, para 

contextualizar e traçar perspectivas desta disciplina para o Ensino Médio, bem como aspectos 

relacionados à formação de professores e sua implicação no processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa direção, apresentamos algumas ideias de Ausubel (1980 e 1983), no que se refere à 

Teoria da Aprendizagem Significativa, e as contribuições de Moreira (2012a) e Novak (1996, 

2000), na proposição de caminhos viáveis para a transposição dessa teoria na prática de ensino. 

 

2.1 O ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO NA PERSPECTIVA DOS 

DOCUMENTOS OFICIAIS CURRICULARES 

 

A educação brasileira é regida por documentos oficiais emitidos pelo Ministério da 

Educação (MEC). Esses documentos desempenham o papel de auxiliar na fundamentação legal 

de propostas e projetos pedagógicos, políticas públicas, planejamentos e ações sociais voltados 

para a educação, bem como oferecem subsídios para a elaboração e estruturação do currículo 

das instituições de ensino.  

Conforme expresso em Brasil (1999), de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), o Ensino Médio é a última etapa da Educação Básica. Nesta fase, o 

aluno deve encontrar-se com uma maturidade já desenvolvida e os objetivos educacionais 

passam a ter um caráter formativo. Este discente já possui condições de compreender e 

desenvolver uma consciência mais plena acerca de suas responsabilidades e direitos, junto ao 

aprendizado disciplinar. 

Sendo assim, os PCNEM apontam que os objetivos do Ensino Médio para cada área do 

conhecimento devem envolver conhecimentos práticos e contextualizados de forma a atender 

às necessidades da vida atual e ao desenvolvimento de conhecimentos mais abrangentes. 

Entretanto, embora já passados muitos anos desde a divulgação do documento, a prática 

curricular corrente continua sendo predominantemente disciplinar, apresentando uma visão 

linear e fragmentada dos conhecimentos na estrutura das próprias disciplinas, apesar de os 

Parâmetros influenciarem diversas experiências no âmbito de projetos pedagógicos, o que pode 
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ser confirmado nos materiais didáticos mais utilizados nas escolas, os quais contemplam os 

PCNEM, referindo-se a conteúdos ilustrados e a exemplos de aplicações tecnológicas 

(BRASIL, 2006).  

E ainda de acordo com o documento referendado acima, são apresentadas competências 

e habilidades relacionadas à área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias que 

podem orientar o trabalho integrado dos professores da área de Química, bem como preparar a 

articulação deste com os professores das outras duas áreas, concretizando o projeto pedagógico, 

resultante de uma ação consoante à formação dos alunos, sendo elas: representação e 

comunicação; investigação e compreensão e contextualização sócio-cultural (BRASIL, 1999).  

O documento aponta também que, o aluno do Ensino Médio deve compreender as 

transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, para 

que, desta forma, sejam capazes de julgar através de ideias bem fundamentadas as informações 

provenientes da tradição cultural, da mídia e da própria escola e que sejam capazes de tomar 

decisões de forma autônoma, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse aprendizado deve 

possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos quanto a compreensão de um 

conhecimento científico intimamente ligado às implicações tecnológicas e suas implicações 

ambientais, sociais, políticas e econômicas. Todos esses fatores demonstram quão importante 

é a presença da Química no Ensino Médio compreendido na perspectiva de uma Educação 

Básica (BRASIL, 2000).  

Ainda, de acordo com os PCNEM, ao adquirir o conhecimento, o indivíduo deve não 

apenas memorizá-lo. Cada aluno deve desenvolver uma leitura do conhecimento de forma 

diferente, de acordo com a realidade em que vive e que poderá interferir em suas habilidades 

cognitivas. O aprendizado deve ser conduzido levando-se em conta essas diferenças. No 

processo de construção do conhecimento coletivo em sala de aula, valores como o respeito pela 

opinião do outro, pelo trabalho em grupo, responsabilidade, lealdade e tolerância precisam ser 

enfatizados no ensino de Química, para que este seja mais eficaz, contribuindo para o 

desenvolvimento de valores humanos (BRASIL, 2000). Neste sentido, Demo (1988 apud 

SANTOS; SCHNETZLER, 2000) defende que “a contextualização significa a vinculação do 

ensino com a vida do aluno, bem como com as suas potencialidades”. 

No entanto, o Ensino de Química que é praticado em um grande número de escolas 

ainda se encontra muito distante do que é proposto, sendo necessário que este seja entendido de 

forma crítica como uma maneira de superar suas limitações. Este vem reduzindo-se à mera 

transmissão de informações, definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do 

aluno, exigindo quase sempre deste a memorização. Ressalta-se vários tipos de reações, ácidos, 
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soluções, que não representam aprendizagem significativa. A linguagem química, enquanto 

ferramenta que possibilita o professor mediar e avaliar os estudantes, é muitas vezes 

transformada, no objetivo último do conhecimento. Este é reduzido a fórmulas matemáticas e 

a aplicação de “regrinhas”, que são treinadas exaustivamente, levando a uma aprendizagem 

mecânica e não a um entendimento significativo. Em outros momentos, o ensino atual privilegia 

apenas aspectos teóricos, proporcionando aos estudantes um conhecimento abstrato, 

inadequado para estes (BRASIL, 2000). 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) expõem uma 

abordagem mais integrada ao dividir as muitas disciplinas em quatro áreas do conhecimento e 

propor quatro eixos norteadores, com o intuito de alcançar uma formação humana integral para 

o ensino médio. Esta divisão do conhecimento por áreas permite uma maior 

interdisciplinaridade entre as disciplinas que são de uma mesma área, bem como facilita sua 

integração com as demais áreas (BRASIL, 2012). De acordo com a Resolução nº 2, de 30 de 

Janeiro de 2012, da Câmara da Educação Brasileira (CEB), em seu artigo 2º: 

 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio articulam-se com 

as Di re t r i zes  Curr icul ares  Naciona is  Gera i s  para  a  Educação  

Bás ica  e  reúnem pr inc íp ios ,  fundamentos e procedimentos, definidos 

pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas 

educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na  

e laboração ,  p lane j amento ,  implementa ção  e  ava l iação  das  

propos tas  cur r icu lare s  das  unidades escolares públicas e particulares 

que oferecem o Ensino Médio (BRASIL, 2012). 

 

 

Nesse sentido, o Ensino de Química é apontado pelos documentos oficiais como um 

meio a possibilitar uma formação que contribua para o exercício da cidadania, que sejam úteis 

a compreensão e a interpretação dos fenômenos sociais, tecnológicos e ambientais. Estes 

documentos evidenciam a ideia de contextualização e interdisciplinaridade como eixos centrais 

para o desenvolvimento de uma prática docente mais dinâmica e motivadora, que desperta a 

atenção do aluno. Neles o Ensino de Química e/ou de Ciências da Natureza, é evidenciado com 

uma proposta de articulação entre as disciplinas de modo que ambas se inter-relacionem, 

buscando inserir esse conhecimento no contexto social.  

Já, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) assinalam que:  

 

 
O diálogo entre as disciplinas é favorecido quando os professores dos 

diferentes componentes curriculares focam, como objeto de estudo, o contexto 

real – as situações de vivência dos alunos, os fenômenos naturais e artificiais, 
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e as aplicações tecnológicas. A complexidade desses objetos exige análises 

multidimensionais, com a significação de conceitos de diferentes sistemas 

conceituais, traduzidas nas disciplinas escolares (BRASIL, 2006, p. 102). 

 

 

Lôbo (2007) aponta que ainda é comum, no ensino de Química, o uso dos resultados 

dessa Ciência1 como algo pronto e acabado, sem levar em conta todo o processo de investigação 

e experimentações que levaram à tais resultados e que o conhecimento científico (leis, teorias 

e modelos), são concebidos como representações da realidade, enfatizando seus produtos, ao 

invés de seus processos de produção, ocasionando uma série de desdobramentos indesejáveis 

na prática pedagógica dessa Ciência, criando obstáculos à sua compreensão.  

O reforço à crença positivista é um desses desdobramentos, que atribui à Ciência leis 

imutáveis, prontas e acabadas que regem os fenômenos e que se baseiam na observação e na 

experimentação, sendo a origem das causas dos fenômenos apenas especulações, sem um rigor 

científico, tanto nas observações, quanto na indução de leis gerais a partir de observações. Leis 

imutáveis que descrevem a realidade. 

Esta perspectiva é corroborada por Comte, que diz, “o verdadeiro espírito positivo 

consiste, sobretudo em ver para prever, em estudar o que é a fim para daí concluir o que será 

segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais” (COMTE, 1990, p. 19). 

As OCEM apontam que a Química, assim como os outros componentes curriculares que 

integram a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Física, Biologia e 

Matemática), possuem grande importância no desenvolvimento intelectual do estudante do 

ensino médio, no que se refere a qualidade e quantidade de conceitos os quais buscam dar 

significado (BRASIL, 2006). 

O documento indica que cada componente curricular possui seu objeto de estudo, 

sistema de conceitos e procedimentos metodológicos associados e que, no conjunto, a área 

corresponde às produções humanas na busca pela compreensão da natureza e suas 

transformações, ao próprio ser humano e suas ações, por meio da produção de instrumentos 

culturais de ação alargada na natureza e nas interações sociais (artefatos tecnológicos e 

tecnologia em geral). Deste modo, cada disciplina deve ter sua especificidade assegurada, bem 

como o diálogo interdisciplinar, assegurados nos espaços educativos.  

A leitura dos documentos oficiais curriculares que orientam o ensino de Ciências da 

Natureza e Matemática indica a necessidade de uma proposta de desenvolvimento de práticas 

que contribuam para que as aulas se tornem mais desafiadoras e reflexivas aos olhos dos 

                                                           
1A autora utiliza, nesse trecho, o termo “Ciência” para se referir à disciplina de Química especificamente. 
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estudantes. Diante de tais considerações, torna-se evidente que a ação docente não pode ser 

mais atrelada a uma prática pedagógica conservadora, ficando à cargo do professor desenvolver 

uma nova postura, na qual deverá ter em mente a adoção das UEPS para desenvolver de forma 

mais efetiva o ensino de Química, possibilitando a realização de uma aprendizagem 

significativa para o aluno.  

Acerca disso, Libâneo (2013, p.108) afirma que “ensinar significa possibilitar aos 

alunos, mediante a assimilação consciente de conteúdos escolares, a formação de suas 

capacidades cognoscitivas e operativas e, com isso o desenvolvimento de consciência crítica”. 

Para o autor, o professor deve estimular o pensamento crítico e reflexivo no aluno, para que 

este seja capaz de construir suas próprias ideias e fazer suas próprias descobertas, questionando 

as verdades que lhe são apresentadas, de modo que estas não sejam tidas como verdades 

absolutas e inquestionáveis. O professor teria o papel de orientador do processo formativo, 

proporcionando um ambiente favorável para esta tomada de consciência. 

 

2.2 FORMAÇÃO DOCENTE 

 

No decorrer da formação inicial e continuada de professores, com base em seu contexto 

de trabalho, naturalmente surge a necessidade de discussões acerca de estratégias de ensino e 

de recursos didáticos, bem como das concepções de ensino. Nessa perspectiva, o docente deve 

ser reconhecido enquanto sujeito do conhecimento, ao mesmo tempo em que deve ter a 

oportunidade de refletir sobre sua própria formação profissional, independentemente de onde a 

tenha realizado (TARDIFF, 2014). 

Para Regio; Pereira; Marasciulo; Souza; Shuch Junior (2013) a construção do professor 

acontece de forma permanente e constante, buscando melhorar sua prática docente e seu 

conhecimento profissional. O docente reflexivo exerce no espaço da sala de aula, o ato de 

ressignificar o conceito de ser professor. Dessa forma, podemos perceber a importância do 

professor na sua própria formação e na formação dos educandos. Partindo de uma aprendizagem 

contínua, analisando a formação docente, percebe-se então que esta formação possui também 

base nos saberes e nas competências que envolvem a profissão de ser professor como resultado 

não só da formação profissional, bem como do exercício da docência ao longo da vida, tanto 

fora quanto dentro da escola. 

De acordo com Pena (2011) a aprendizagem da docência não se dá de forma linear, mas 

é construída por um conjunto de determinações sociais que expressam os espaços que foram 

importantes na constituição das disposições para ensinar. Torna-se então necessário repensar e 
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analisar a formação inicial de profissionais da educação, uma vez que os maiores acessos a 

informação fornecida pelas novas tecnologias, às condições de trabalho e do espaço físico das 

escolas, constituem desafios para os quais o professor não é preparado durante sua formação. 

Sendo assim, a formação docente em geral, tem sido vista como uma ferramenta que 

deve produzir um profissional reflexivo capaz de absorver e progredir a partir do seu contexto 

vivenciado em sua formação teórica e na prática em sala de aula. Na visão de Regio; Pereira; 

Marasciulo; Souza; Junior (2013) a formação de professores é compreendida como uma 

superposição de dois conjuntos de conhecimentos, em que o aprendizado do saber disciplinar 

antecede o aprendizado do saber pedagógico, o que significa que o conhecimento específico é 

mais relevante que o conhecimento pedagógico. 

Feldens (1978 apud PIMENTA, 2012) discorre acerca do ensino reflexivo. Para a 

autora, este tipo de ensino “tem por objetivos: prover maiores oportunidades de prática de 

ensino e oferecer feedback aos alunos-mestres sobre sua atuação, possibilitar a reflexão sobre 

as razões que contribuíram para seu relativo sucesso” (PIMENTA, 2012, p. 64). Ainda de 

acordo com a autora, “[...] o ensino reflexivo possibilita o conhecimento do resultado do ensino 

e as variáveis que contribuíram para o aumento da aprendizagem, tais como o planejamento do 

professor, a motivação dos alunos as habilidades e/ou experiências anteriores dos alunos e etc” 

(FELDENS, 1978 apud PIMENTA, 2012, p. 64). 

Para uma melhor compreensão acerca do trabalho docente, é necessário conhecer que 

além do trabalho realizado de forma efetiva, é preciso levar em consideração o trabalho 

prescrito: conjunto de normas e regras projetadas que regulam as ações, o trabalho planificado, 

conjunto de tarefas, seus objetivos, as condições materiais e sua forma de desenvolver ações 

projetadas (MACHADO, 2003). E para elevar a qualidade na educação, é preciso buscar o 

enriquecimento e desenvolvimento de competências, mas principalmente uma mudança 

significativa na formação profissional dos que se dedicam ao oficio da docência.  

Segundo Pimenta (2012), a atividade docente ocorre de forma sistêmica e científica, 

pois ensinar e aprender ocorre de maneira intencional e não casuística. Para a autora: 

 

 
A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou 

seja, é o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem 

se realize como consequência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o 

conhecimento do objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no 

objeto para que a realidade (não aprendizagem) seja transformada, enquanto 

realidade social. Ou seja, a aprendizagem (ou não aprendizagem) precisa ser 

compreendida enquanto determinada em uma realidade histórico-social 

(PIMENTA, 2012, p. 95). 
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No que se refere ao modelo atual de formação profissional dos professores, Tardif 

(2014, pp. 285-286) dispõe que: 

 

 
As reformas norte-americanas exigem uma transformação substancial não 

somente dos cursos e conteúdo, mas também dos próprios fundamentos da 

formação para o magistério nas universidades. Essencialmente, elas levam a 

conceber o ensino como uma atividade profissional de alto nível, a exemplo 

das profissões liberais como a medicina ou o direito, que se apoiam num sólido 

repertório de conhecimentos fortemente articulado e incorporado nas práticas 

profissionais, atividade essa que é, a um só tempo, enriquecida e alimentada 

por tais conhecimentos, graças à contribuição dos professores experientes e 

dos pesquisadores que com eles colaboram.  
 

 

Conforme a fala do autor acima, a profissão docente requer, assim como as demais 

profissões, a articulação de saberes e teorias, os quais colaborem com o desenvolvimento 

profissional do magistério. Isso inclui pesquisas voltadas para a efetiva melhoria do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de tais áreas. 

Nóvoa (2009) sugere que o debate educativo marcado pela dicotomia teoria e prática 

deve ser abordado do ponto de vista teórico e metodológico, possibilitando a construção de um 

conhecimento profissional docente. O autor menciona quatro aspectos considerados por ele 

fundamentais para a formação de professores. O primeiro aspecto diz respeito ao pensamento 

a partir de situações concretas, do insucesso escolar, de problemas que giram em torno do 

ambiente escolar. O segundo aspecto aponta para a importância da construção histórica do 

conhecimento, aquele que vai além da teoria e da prática, que leva em consideração os sujeitos 

envolvidos na construção do conhecimento. O terceiro aspecto está relacionado a reelaboração 

do conhecimento e indica que se deve avançar com o conceito de transposição didática para 

uma transformação deliberativa na medida em que o trabalho docente aponta uma 

transformação dos saberes e propões respostas a dilemas de cunho pessoal, social e cultural. E 

o quarto e último aspecto enfatiza a importância de se promover a formação de professores a 

partir de um contexto de responsabilidade profissional em que sejam sugeridas mudanças 

constantes relacionadas a necessidade de mudanças na rotina de trabalho do professor, bem 

como mudanças de enfoque pessoal, coletivo ou de organização. O processo de formação deve 

ter a inovação como elemento central.  

A reflexão dos professores quanto ao desenvolvimento de sua prática pedagógica se faz 

necessária para que sugestões de melhorias se possam ser pensadas. Sobre isso, Morin (2003) 

diz que se torna relevante formular um pensamento complexo acerca de uma situação complexa 
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que proporcione refletir sobre a prática docente, partindo do contexto escolar e que com base 

nestes argumentos se possa apresentar soluções que sejam aplicáveis a situações reais. 

Atualmente a construção de novas estratégias voltadas para a educação tendem a 

incorporação de mudanças nos sistemas de produção, exigindo do docente um novo perfil 

profissional, que lhe possibilite perceber os desafios mais urgentes de uma sociedade 

globalizada, na qual a rapidez com que ocorrem o desenvolvimento científico e tecnológico, 

necessita de permanente reconstrução de conhecimento, saberes, valores e atitudes (FREITAS; 

VILLANI, 2002). 

 

2.3 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA 

 

Segundo Bejarano e Carvalho (2000), uma das formas de se falar de Ensino de Química 

num país de dimensões continentais como o Brasil, pode ser através da descrição da realidade 

encontrada em cada escola em que o Ensino de Química esteja presente. Além disso, outra 

forma de analisar este ensino seria através da análise e do acompanhamento de pesquisas e 

publicações realizadas pela comunidade de educadores químicos.  

Sendo assim, constata-se que os primeiros trabalhos acadêmicos desenvolvidos na área 

de Educação Química, tiveram início na década de 1970. Essa produção vem ocorrendo de 

forma crescente, através da existência de periódicos nacionais especializados na publicação de 

trabalhos da área, e também pelo alinhamento teórico das pesquisas, conduzidas através dos 

paradigmas adotados nas investigações internacionais sobre o Ensino de Ciências. A pouca 

quantidade de pesquisadores na área é um problema que merece destaque. 

Nas últimas décadas ocorreu uma crescente produção científica bem como uma 

repercussão gerada pelas três grandes linhas de investigação do Ensino de Química e Ciências: 

estratégias e modelos de ensino; o papel da linguagem na construção de conceitos científicos; 

concepções de professores e modelos de formação docente (SCHNETZLER; ARAGÃO, 1995).  

Para Carvalho e Gil-Pérez (2011) a formação de professores deve ser concebida como 

uma profunda mudança didática em que as concepções docentes baseadas no senso comum 

devem ser questionadas, iniciando pela afirmação de que o ensino é tido como algo fácil. Para 

os autores há uma necessidade do conhecimento profundo da matéria, sem uma comparação 

com visões reducionistas e a apropriação de uma concepção de ensino/aprendizagem das 

Ciências como construção de conhecimentos, ou seja, como uma pesquisa desenvolvida por 

alunos e professores. Para os autores: 
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Tal apropriação, para que se possibilite o deslocamento do modelo vigente de 

transmissão/recepção, deverá estar teoricamente fundamentada e ser fruto de 

uma vivência reiterada das novas propostas teóricas, além do período 

necessariamente breve de uma formação inicial. A preparação docente deverá 

estar associada, dessa maneira, a uma tarefa de pesquisa e inovação 

permanentes (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 67). 

 

 

Nesse mesmo sentido, Carvalho; Belintane; Abud; Rodrigues; Neira; Lima; Machado; 

Trivelato; Castellar (2017) pressupõe, no ensino de ciências, o acesso do aluno aos sistemas de 

produção de conhecimento, aos conceitos e modelos explicativos, que vão além da investigação 

empírica. Para tanto, a atuação do professor torna-se fundamental, pois é através do seu papel 

de mediador do conhecimento que os modelos e convenções próprias da ciência poderão ser 

compartilhados. Com tal visão, a aprendizagem de ciências ganha um significado diferenciado, 

não se restringindo à ampliação de conhecimentos sobre a natureza, passando a ser entendida 

como a introdução do estudante às práticas da comunidade científica. Trabalhar o conhecimento 

científico como socialmente construído, requer mais atenção às práticas discursivas, sobretudo 

à argumentação (DRIVER et al 2000, apud CARVALHO; BELINTANE; ABUD; 

RODRIGUES; NEIRA; LIMA; MACHADO; TRIVELATO; CASTELLAR, 2017). 

Os mesmos autores enfatizam que: “Quando o aluno aprende a elaborar argumentos, 

sustentados em conhecimentos sistematizados pela ciência, construídos com base em dados que 

se constituam como evidências, ele se apropria de uma das práticas próprias da ciência” 

(CARVALHO; BELINTANE; ABUD; RODRIGUES; NEIRA; LIMA; MACHADO; 

TRIVELATO; CASTELLAR, 2017, p. 80). Aqui é ressaltada a importância das aulas práticas 

como meio de produção de evidências, as quais o aluno pode contrastar com suas hipóteses.  

Nesse sentido, para que ocorra uma alfabetização científica de maneira efetiva é 

necessário buscar melhorar a realidade de como vem sendo desenvolvido o Ensino de Química 

em muitas escolas. Sobre isso, Chassot (2000, p. 93) aponta que: “nossa luta é para tornar o 

ensino menos asséptico, menos dogmático, menos abstrato, menos a-histórico e menos 

ferreteador na avaliação”. 

Deste modo, o modelo de ensino baseado na transmissão-recepção de conteúdos requer 

ser desenvolvido de forma contextualizada e interdisciplinar, para que se consiga superar 

técnicas baseadas em respostas prontas e acabadas, deixando de lado possíveis dogmas. Sobre 

isso, Carvalho e Gil-Pérez (1993) apontam que é necessário retirar o estudante da condição de 

sujeito passivo, de modo que ele consiga estabelecer relações entre o conteúdo visto em sala de 

aula com sua vida cotidiana.  
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Além disso, Maldaner (2006) alerta para a falta do conhecimento pedagógico, que 

implica na deficiência da formação profissional, em que esse ensino deixa lacunas na 

aprendizagem. Segundo o autor, na ausência da perspectiva pedagógica o professor não saberá 

mediar adequadamente a significação dos conceitos, com prejuízos sérios para a aprendizagem 

de seus alunos.  

É sabido que o desenvolvimento de ensino de química em sala de aula tem sido 

desafiador para os professores, conforme aponta Oliveira (2005, p. 14): 

 

 
Sabemos que o desenvolvimento da Ciência Química contribui para o 

desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, isto é, o 

crescimento tecnológico e social atrelado ao desenvolvimento da Química. 

Porém, a formação de um pensamento Químico, resultado de uma 

aprendizagem significativa, tem sido um desafio para educadores em Química 

em todo o país. 

 

 

Entretanto, muitos trabalhos como o de Furió Más (1994) e Porlán Ariza; Rivero García; 

Pozo (1998) apontam a incipiente inclusão dessas abordagens nos cursos de formação docente, 

o que justifica a necessidade de pesquisas sobre as concepções e a formação de professores. 

Diante das configurações epistêmicas contemporâneas e das novas demandas sociais e 

políticas para a escola num contexto em transformação, Pierson e Neves (2011) ressaltam que 

o papel do professor na sociedade moderna é questionado quanto à necessidade de formar um 

profissional capaz de enfrentar seus desafios mais urgentes. 

No que diz respeito às pesquisas sobre o ensino de química no Brasil, estas apontam 

que, para uma formação inicial eficiente e qualificada, os cursos de formação devem 

reestruturar seus currículos, incorporando a ideia de formar professores reflexivos e 

pesquisadores de sua prática, a partir de reflexões e ações relacionadas à articulação teoria-

prática. Entretanto, conforme aponta Maldaner (2000, p. 390): 

 

 
O desenvolvimento dos atuais cursos de licenciatura de química e outros, 

tendo em vista o descaso que há na formação dos professores nas 

universidades e, por consequência, a ausência dos processos reflexivos sobre 

a ação do professor, favorece a reprodução, um processo que inibe o 

desenvolvimento profissional do professor. 

 

 

Sendo assim, os trabalhos divulgados acerca do mapeamento e a retrospectiva de 

pesquisas sobre o tema formação docente, a nível nacional e internacional (MARCELO 

GARCIA, 1992; ANDRÉ; SIMÕES; CARVALHO; BRZEZINSKI, 1999; BRZEZINSKI; 
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GARRIDO, 2001; LUDKE, 2001), apontam indicativos de que a pesquisa deve se conectar à 

prática, mostrando relatos de perspectivas reflexivas.  

No entanto, sabemos que a abordagem sobre o professor-pesquisador não é uma 

temática simples, pois há um grande distanciamento entre a produção bibliográfica e a realidade 

educacional onde se deseja implementar esta prática de ensino. 

Com isso, modificar o atual contexto educacional não é uma tarefa fácil. Diversas 

problemáticas vivenciadas no cotidiano escolar dificultam o processo de ensino-aprendizagem. 

No que se refere ao Ensino de Química, Chassot (2011), aponta que as diversas análises que se 

tem feito exigem, cada vez mais, um ensino em que a química atue como um suporte para se 

fazer Educação, o que significa que a transmissão de conhecimentos químicos, alguns de grande 

importância para a formação científica e cidadã, não é suficiente. 

Santos e Schnetzler (2000) afirmam que a presença da química no cotidiano das pessoas 

é mais que o essencial para justificar a necessidade do cidadão ter conhecimento sobre ela. 

Entretanto, o ensino atual ofertado em nossas escolas está muito distante do conhecimento que 

o cidadão necessita deter para conhecer e exercer a cidadania. 

Vários trabalhos da literatura nacional e internacional sobre o Ensino de Química 

ratificam que a aprendizagem dos alunos, vem geralmente, sendo marcada pela memorização 

de uma grande quantidade de informações, que lhes são cobradas para que consigam ser 

aprovados em cursos, estabelecendo um Ensino de Química distanciado do mundo cultural e 

tecnológico em que vivem (SCHNETZLER, 2004).  

Maldaner (2006) exemplifica a prática da formação de professores, ressaltando a 

separação da formação profissional específica, da formação em conteúdo. Para o autor, essa 

separação cria uma sensação de vazio de saber na mente do professor, pois é diferente saber os 

conteúdos de química, por exemplo, em um contexto de química, de sabê-los, em um contexto 

de mediação pedagógica dentro de um conhecimento químico, em situação prática de ensino, o 

professor não terá disponível um conhecimento peculiar profissional. Entretanto, no decorrer 

do tempo, ocorreram várias mudanças na estrutura dos cursos de licenciatura, como por 

exemplo a ampliação das horas de estágio, inserção das práticas pedagógicas e mais disciplinas 

relacionadas ao ensino de Química. 

Para Maldaner (2013) a formação de professores, enquanto processo de 

desenvolvimento profissional, diz respeito a um movimento complexo, em que se mostra a 

necessidade de superação de práticas usuais e sugere como meio de efetivação de tais mudanças 

cursos de treinamento, formação à distância, encontros e seminários em que professores 

participem como ouvintes. Veremos a seguir o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
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Docência (PIBID), o Estágio Supervisionado e a Residência Pedagógica que são ferramentas 

que corroboram com o pensamento de Maldaner. 

 

2.3.1 A importância do PIBID para a formação inicial de professores de Química 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID2) é uma ação da 

Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, que tem como 

objetivo proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma 

aproximação com a prática do cotidiano das escolas públicas da educação básica e com o 

contexto no qual estão inseridas. O programa concede bolsas a alunos de cursos de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 

Superior (IES) em parceria com as redes de ensino. 

De acordo com o portal do programa MEC/CAPES – PIBID, expresso em Brasil (2009), 

os objetivos do programa consistem em: 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica; 

 Contribuir para a valorização do magistério; 

 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre Educação Superior e Educação Básica; 

 Inserir o licenciando no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhe oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; 

 Incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores como 

conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 

formação inicial para o magistério; e 

 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

                                                           
2O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC), criada 

através do Decreto n°. 6755/2009, de 29 de janeiro de 2009, que visa proporcionar aos discentes na primeira 

metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica 

e com o contexto em que elas estão inseridas. 
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Com isso, estudos realizados por alguns autores apontam que as discussões acerca do 

processo de formação inicial de professores de Química são de extrema relevância no que se 

refere à busca por novas orientações para o processo formativo desses futuros docentes, já que 

sugerem a necessidade e urgência de se repensar esse processo, considerado insuficiente por 

não contemplar aos futuros docentes uma formação sólida e adequada ao contexto escolar 

(SILVA; SCHNETZLER, 2011; GAUCHE; BAPTISTA; SANTOS; MACHADO, 2008; 

MALDANER, 2006; SANTOS; GAUCHE; MÓL; SILVA; BAPTISTA, 2006; GALIAZZI, 

2003; SCHNETZLER; ARAGÃO, 1995). 

Nessa perspectiva, conforme aponta Stanzani, Broietti e Passos (2012, p. 210) “[...] 

instituições formadoras propõem mudanças curriculares e projetos que visam a um currículo de 

licenciatura que garanta a identidade do curso de formação de professores e propiciem aos 

alunos das licenciaturas integrarem teoria e prática com a especificidade do trabalho docente.” 

A grande maioria dos cursos de licenciatura seguem um modelo de formação, tido como 

tradicional, sendo caracterizado pela dicotomia teoria-prática, bem como pela falta de 

integração entre as disciplinas, pautando-se na ideia de transmissão-recepção, o que confere a 

atividade docente uma visão simplista de ensino, diminuindo a eficiência formativa desse 

processo. Nesse sentido, nos últimos anos, as instituições formadoras passam a ter um desafio, 

no que se refere a formação de professores, através da busca pela superação desse modelo 

(SILVA; SCHNETZLER, 2011; GAUCHE; BAPTISTA; SANTOS; MACHADO, 2008; 

MALDANER, 2006).  

Tal modelo é apontado por Silva e Schnetzler (2011, p. 120) no qual “é dada pouca, ou 

nenhuma atenção aos aspectos sobre o que, como e por que ensinar Química na educação 

básica”, sendo associado à modelos pedagógicos que não apresentam relação com os conteúdos 

químicos.  

Maldaner (2006) aponta que existe uma divergência entre professores de ciências e os 

de disciplinas pedagógicas, uma vez que, os primeiros defendem a ideia de que a formação 

científica é suficiente para a formação de professores já os últimos enfatizam que é necessário 

discussões educacionais que sejam descontextualizadas dos conteúdos específicos. Sobre isso, 

Chassot (2004, p. 52) aborda que:  

 

 
[...] o licenciado, mesmo que não vá operar máquinas com aparelhagem tão 

sofisticada quanto o químico industrial, nem trabalhar com produtos tão puros 

quanto o bacharel em Química, merece uma preparação com maior e melhor 

excelência, pois vai “mexer” na cabeça das crianças, dos jovens ou adultos 

ensinando-lhes uma nova maneira de ler o mundo com a linguagem química. 
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Nesse contexto, o PIBID apresenta-se como um exemplo dessas mudanças, uma vez que 

busca propiciar o incentivo a iniciação à atividade docente, através de ações pedagógicas que 

aproximam o licenciando do contexto escolar, promovendo a articulação entre ensino superior 

e educação básica (STANZANI; BROIETTI; PASSOS, 2012).  

Segundo Stanzani, Broietti e Passos (2012), um dos objetivos do programa é inserir o 

discente bolsista na prática docente, o qual se apresenta como um ambiente de pesquisa e 

reflexão acerca de seu processo de formação, o qual, segundo Schnetzler e Silva (2011, p. 123) 

aponta que “muito mais do que um simples contexto de aplicação, a formação docente deve se 

fundamentar em um processo de investigação”. 

Nessa perspectiva, Libâneo, Oliveira e Toschi (2004) apontam que, a educação escolar 

deve oferecer respostas concretas à sociedade, através da constituição de quadros profissionais 

para o desenvolvimento e para a geração de riqueza, os quais sejam capazes, também, de 

participar criticamente desse processo. Dentro dessa perspectiva, o PIBID busca promover o 

incentivo aos acadêmicos dos cursos de Licenciatura a atuarem nas modalidades e ensino 

existentes, proporcionando aos futuros docentes uma formação inicial com vivências em 

diferentes experiências (BRAIBANTE; WOLLMANN, 2012). 

Ainda de acordo com os autores, a Educação Básica deve refletir acerca da formação do 

professor, a qual configura-se hoje como um grande desafio frente à formação de profissionais 

capacitados para atuarem no contexto escolar. Deste modo, o PIBID apresenta um significativo 

potencial, de modo que proporciona aos participantes bolsistas a oportunidade de confrontar as 

discussões teóricas empreendidas nas salas de aula dos cursos de Licenciatura com a realidade 

educativa existente nas escolas da rede pública de ensino, para que, desse modo, consigam 

exercer sua formação acadêmica enquanto preparo para a docência (BRAIBANTE; 

WOLLMANN, 2012). 

No que se refere as relações entre a instituição formadora e as escolas públicas de 

Educação Básica, estas apresentam-se como cruciais no processo de formação do futuro 

professor, ao proporcionar elementos e cenários de observação e intervenção ligados 

diretamente ao dia a dia do processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica. Garutti 

(2010, p. 5), aponta que “[...] as escolas públicas conveniadas ao programa servem de 

laboratório para as ações dos acadêmicos pibidianos”. Os alunos bolsistas são inseridos 

gradativamente no cenário escolar, no qual podem ir familiarizando-se com o futuro ambiente 

de trabalho, onde possam identificar alguns desafios na educação pública e tentar propor uma 

solução, como afirma Braibante e Wollmann (2012, p. 172) “[...] desafios com possibilidades 

de serem vencidos”. 
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Entre as diversas produções realizadas acerca do PIBID e sua influência frente à 

formação inicial e continuada de professores no ambiente escolar brasileiro, pode-se destacar o 

estudo avaliativo externo desenvolvido e publicado em 2014, pela Fundação Carlos Chagas 

(FCC3), desenvolvido a pedido da Capes, sob a responsabilidade das pesquisadoras Bernardete 

Angelina Gatti e Marli Eliza Dalmazo Afonso de André (2014), especialistas em formação de 

professores. 

A pesquisa fez uso de uma metodologia que abrangeu uma amostra de 38.000 bolsistas, 

dentre os 45.000 participantes do Programa, através de questionário investigativo relacionado 

à aspectos como fundamentos teóricos, desenvolvimento, gestão, perspectivas e 

desdobramentos na prática cotidiana das instituições envolvidas, bem como na formação inicial 

e continuada dos bolsistas.  

Assim, Gatti, André e Gimenes (2014), aponta para a importância de um programa 

voltado para a formação de professores como o PIBID, com um número razoável de pesquisas, 

que geralmente apresenta foco local e caráter qualitativo. Contudo, quando considerados em 

conjunto, tais estudos podem oferecer uma ampla visão acerca dos efeitos do programa dentro 

da perspectiva da formação inicial de professores para a Educação Básica, assim como as 

oportunidades de estudos, pesquisa e extensão para as próprias IES. 

 

2.3.2 O Estágio Supervisionado e sua importância para a formação docente  

 

O estágio curricular supervisionado constitui-se em um conjunto de atividades de 

formação, realizadas sob a supervisão de docentes da instituição formadora, que deve ser 

acompanhado por profissionais, no qual o estudante vivencia situações de efetivo exercício 

profissional. O estágio supervisionado tem como objetivo a consolidação e articulação dos 

conhecimentos desenvolvidos durante o curso, através de atividades formativas de natureza 

teórica e/ou prática (BRASIL, 2012).  

De acordo com Mafuani (2011) a experiência do estágio é de extrema importância para 

a formação integral do aluno, uma vez que, profissionais qualificados e bem preparados, são 

cada vez mais requisitados. No entanto, ao chegar às universidades, o aluno se depara com uma 

grande quantidade de conhecimento teórico, o que muitas vezes dificulta a relação entre teoria 

e prática, quando o estudante não vivencia a exercício do aprendizado em seu contexto real.  

                                                           
3Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/24112014-pibid-arquivoAnexado.pdf. 

Acesso: 22 mar. 2019. 
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Quanto à isso, o que se percebe é uma burocratização dos processos relacionados ao 

estágio, em que alunos e professores priorizam elementos organizacionais e acabam deixando 

de lado a reflexão e análise crítica acerca desse processo, conforme aponta Barreiro e Gebran 

(2006, p. 26-27):  

 

 
De modo geral, os estágios têm se constituído de forma burocrática, com 

preenchimento de fichas e valorização de atividades que envolvem observação 

participação e regência, desprovidas de uma meta investigativa. Dessa forma, 

por um lado se reforça a perspectiva do ensino como imitação de modelos, 

sem privilegiar a análise crítica do contexto escolar, da formação de 

professores, dos processos constitutivos da aula e, por outro, reforçam-se 

práticas institucionais não reflexivas, presentes na educação básica, que 

concebem o estágio como o momento da prática e de aprendizagens de 

técnicas do bem-fazer. 

 

 

Os cursos de graduação devem oferecer subsídios de caráter teórico e prático, 

necessários a efetivação da atuação profissional, porém, é necessário que as instituições 

formadoras promovam ações voltadas a reflexão, assim: 

 

 
Durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as 

habilidades, posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de 

estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a partir 

de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de trabalho que, 

ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no exercício da 

profissão (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 73). 

 

 

No que se refere a formação docente, na perspectiva da profissionalização, torna-se 

necessário repensar o processo de formação de professores, o que significa um investimento na 

superação de propostas formativas, centradas na racionalidade técnica e o apontamento de 

possibilidades de efetivação de processos formativos fundamentados na racionalidade crítica, 

resultando numa formação profissional que possibilite o aprendizado permanente acerca da 

profissão, bem como a autorreflexão, efetivada em momentos de compartilhamento de 

experiências. Conforme aponta Brito (2006, p. 49) ao afirmar que: “A formação docente e as 

aprendizagens sobre o aprender/ensinar e o ensinar/aprender que a formação oportuniza, tem 

como elemento vital o fazer pedagógico enquanto prática social”.  

Quando o docente é bem qualificado profissionalmente consegue exercer o papel de 

cidadão crítico e reflexivo dentro do contexto social no qual está inserido, à medida em que 

atua como agente multiplicador do conhecimento, contribuindo para a formação de cidadãos 
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mais participativos e críticos, o que seria o verdadeiro objetivo da educação nacional 

(FERNANDES; SILVEIRA, 2007).  

Assim, conforme afirma Filho Pedro (2010), aprender a profissão docente e dar 

prosseguimento a mesma é parte integrante do cotidiano docente, sendo esta a forma que o 

profissional conseguirá relacionar teoria e prática. Dessa forma, “considerar o estágio como 

campo de conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supere sua 

tradicional redução à atividade prática instrumental” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 29). 

 

2.3.3 O Programa Residência Pedagógica na formação de professores 

 

Quando se fala em residência voltada à Educação, não trata-se de algo recente, uma vez 

que a primeira discussão à esse respeito surgiu em 2007, por meio de uma proposta do então 

Senador Marco Maciel (DEM/PE), o qual afirmou ter como base a residência médica, que 

segundo o mesmo configurou-se como um avanço para a categoria (SILVA; CRUZ, 2018). 

De acordo com as autoras, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 227/07, instituiu que a 

Residência Educacional deveria ter uma carga horária mínima de 800 horas e após dois anos de 

sua implementação passaria a exigir um certificado de aprovação para professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Isso resultou na inclusão de uma proposta de alteração ao 

artigo 65 da LDBEN/96, expresso em parágrafo único: “Aos professores habilitados para a 

docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental será oferecida a 

residência educacional, etapa ulterior de formação inicial, com o mínimo de oitocentas horas 

de duração, e bolsa de estudo na forma da lei (BRASIL, 2007).” 

Silva e Cruz (2018) apontam que, em 2014, o senado aprovou o projeto de Lei 6/2014, 

do Senador Ricardo Ferraço (PSBD/ES), o qual tinha como proposta a Residência Docente na 

qual instituía a inclusão da residência na formação docente como uma etapa extra à formação 

inicial de 1.600 horas, divididas em duas etapas de 800 horas cada, garantindo até o ano de 

2017 vagas em números equivalentes a 0,5%, conforme expresso no artigo 65 da LDBEN/96: 

 

 
Parágrafo único. Aos professores habilitados para a docência na educação 

básica será oferecida a residência pedagógica, etapa ulterior de formação 

inicial, com o mínimo de mil e seiscentas horas de duração, e bolsa de estudo, 

na forma da lei (BRASIL, 2014).  

 

 

As autoras salientam que, apesar desses projetos de lei não terem sido implantados, 

desde a década de 2000, experiências isoladas de residência no campo da formação docente, 
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vem sendo realizadas em âmbitos municipais, estaduais e federais de educação básica e 

superior, como por exemplo, o Programa Residência Educacional, no Estado de São Paulo, a 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo 

(EFLCH/Unifesp-Campus Guarulhos, dentre outros (SILVA; CRUZ, 2018). 

Em portaria emitida pela Capes (Portaria 38/2018), é instituído o Programa Residência 

Pedagógica o qual tem como finalidade apoiar Instituições de Ensino Superior (IES) por meio 

da implementação de projetos inovadores que estimulem a articulação teórico-prática nos 

cursos de licenciatura, em parceria com as redes públicas de educação básica.  

O Programa possui os seguintes objetivos, expostos no artigo 2º da Portaria Gab nº 38, 

de 28 de Fevereiro de 2018: 

 

 
I. Aperfeiçoar a formação dos discentes dos cursos de licenciatura, por meio 

do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e que 

conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e 

prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o 

ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias; 

II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de 

licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica; 

III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, 

promovendo sinergia entre a entidade que forma e aquelas que receberão os 

egressos das licenciaturas, além de estimular o protagonismo das redes de 

ensino na formação de professores; e 

IV. Promover a adequação dos currículos e das propostas pedagógicas dos 

cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR, 

2018). 

 

 

No que se refere ao programa junto a formação inicial, Silva e Cruz (2018), apontam 

que existem elementos presentes na proposta que explicitam uma concepção relacionada à 

formação de professores. Para as autoras, há uma preocupação intrínseca com a formação para 

o trabalho docente, no que diz respeito a relação entre teoria e prática, sendo a que aproximação 

com a prática é que possibilita ao licenciando conhecer sua futura área de atuação.  

No que diz respeito a relação teórico-prática, Pimenta e Lima (2011) apontam o estágio 

desenvolvido nos cursos de licenciatura como um espaço para o desenvolvimento da prática no 

processo de formação docente, em que são inseridas [...] atividades que possibilitem o 

conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho docente, das ações docentes, nas instituições, a 

fim de compreendê-las em sua historicidade, identificar seus resultados, os impasses que 

apresentam as dificuldades (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 55). 
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No que se refere a articulação observada na prática e a construção da teoria, Calderano 

(2012, p. 251) escreve: 

 

 
Pode-se dizer que o motor que anima e dá sentido ao estágio – tanto na 

Pedagogia como nas demais licenciaturas – é a busca da relação contínua – 

possível e necessária – entre os estudos teóricos e a ação prática cotidiana. O 

(a) estagiário (a) deverá relacionar-se adequadamente com a escola e/ou outra 

instituição educacional, buscando compreendê-la(s) em suas relações internas, 

reconhecendo-a (as) em seu contexto específico. Importa analisar o quê 

acontece, como, por quê, onde, com quem e quando acontecem determinadas 

situações buscando um novo sentido diante do que está sendo observado e 

apreendido no processo junto à realidade observada. 

 

 

Nesse sentido, para que a prática seja o pontapé inicial para problematizações e 

investigações, a figura do professor é de fundamental importância enquanto orientador. De 

acordo com Marcelo Garcia (1992), a formação de professores deve ser concebida em um 

continuum entre formação inicial e continuada. Tal perspectiva pode ser vislumbrada na 

realização do Programa de Residência Pedagógica, ao passo em que ações de formação 

continuada implementadas em escolas, abrangem problemáticas apresentadas pelos próprios 

residentes, bem como aquelas originárias do contato destes com os professores orientadores nas 

escolas. Segundo o autor, “Esse princípio implica, também, a necessidade de existir uma forte 

interconexão entre o currículo da formação inicial e o currículo da formação permanente de 

professores” (MARCELO GARCIA, 1992, p. 55). 

Sobre isso, Nóvoa (2009) defende que a formação ocorra no exercício da profissão e 

que muito do aprendizado do professor se dá por meio da prática desenvolvida no cotidiano 

escolar. Para o autor, não é possível desenvolver habilidades apenas com a teoria, uma vez que 

no exercício docente surgem problemas oriundos da prática docente que não podem ser 

previstos. Quando a aprendizagem ocorre no exercício da profissão, aproximando os 

conhecimentos práticos dos professores e a supervisão da universidade, ocorre a articulação 

entre os diversos saberes, uma vez que o anseio em resolver situações concretas mobiliza os 

saberes teóricos, imprescindíveis para a resolução. 
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2.4 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL 

 

Algumas teorias descrevem e indicam como os indivíduos aprendem e quais as 

condições para a firmação da aprendizagem. Dentre estas, destaca-se a teoria de Ausubel4 

(19635), conhecida como Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), a qual embasa este 

trabalho, sendo incorporada e ampliada por Joseph Novak (1977, 1981) e colaboradores em 

seus estudos. Tal teoria foi apresentada por David Ausubel na década de 60 (Ausubel, 1963; 

1968) e reiterada por ele recentemente (Ausubel, 2000). 

O marco teórico da teoria é apresentado Moreira (2012b, p. 45): 

 

 
A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1968, 2000), em 

visões clássicas e contemporâneas (a exemplo de Moreira, 2000, 2005, 2006; 

Moreira e Masini, 1982, 2006; Masini e Moreira, 2008; Valadares e Moreira, 

2009), as teorias de educação de Joseph D. Novak (1977) e de D. B. Gowin 

(1981), a teoria interacionista social de Lev Vygotsky (1987), a teoria dos 

campos conceituais de Gérard Vergnaud (1990; Moreira, 2004), a teoria dos 

modelos mentais de Philip Johnson-Laird (1983) e a teoria da aprendizagem 

significativa crítica de M. A. Moreira (2005). 

 

 

A TAS apresenta-se como um corpo de conceitos estruturados que permite compreender 

cognitivamente o processo de aprendizagem. Em grande parte das instituições de ensino 

prevalecem currículos estanques, os quais apresentam métodos baseados no ensino tradicional, 

o que torna o trabalho do professor pouco flexível, priorizando-se a memorização e a repetição 

de conteúdo, caracterizando um ensino mecanizado.  

Segundo Ausubel (1980), captamos significados através da nossa interação com o 

mundo, ou seja, construímos conhecimento. Assim, são esses primeiros significados que 

permitirão a construção de outros conhecimentos. Nos dias atuais, sua obra continua sendo 

amplamente utilizada como fonte de pesquisa e como fio mediador para os professores e 

pesquisadores do mundo todo. 

De acordo com Silva e Ñunez (2007), a proposta de Ausubel é voltada para a 

aprendizagem de conteúdos conceituais em contraposição à aprendizagem memorística de 

conceitos e à aprendizagem por descoberta. Refere-se a um tipo de aprendizagem por 

significação. Em outras palavras, é a construção de sentidos para a nova informação a partir dos 

                                                           
4David Ausubel (1918-2008) formou-se em Psicologia e Medicina e doutorou-se em Psicologia do 

Desenvolvimento na Universidade de Columbia, onde atuou como professor no Teachers College por vários anos. 

Sua vida acadêmica foi dedicada ao desenvolvimento de uma visão cognitiva voltada à Psicologia Educacional. 
5Ano em que sua teoria foi lançada. 
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conhecimentos que os estudantes têm e que possam ser relacionados de maneira substantiva e 

não-aritrária com o objeto de estudo.  

Ñunez e Ribeiro (2004) afirmam que a aprendizagem significativa é auto-regulada, pois 

privilegia estratégias cognitivas, através de componentes metacognitivos e motivacionais. 

Segundo os autores, entende-se por metacognição a gestão e a evolução de níveis de 

conhecimento, mediante o desenvolvimento de metas parciais de aprendizagem, bem como da 

aplicação organizada das estratégias adequadas à resolução das dificuldades cognitivas 

encontradas nos alunos durante o processo de construção do conhecimento. A motivação estaria 

vinculada aos interesses epistêmicos dos alunos referentes ao domínio do conhecimento 

envolvido na atividade de estudo, como também no sentido de auto-eficácia e de êxitos que os 

sujeitos podem alcançar no trabalho, o que pode gerar uma motivação para a aprendizagem.  

No Brasil, Moreira (2011a) é um importante representante da TAS, utilizando-a em seus 

estudos sobre ensino de ciências no decorrer dos últimos vinte anos. Ele propõe a organização 

do ensino estruturado em passos fundamentados teoricamente, como estratégia que visa facilitar 

a aprendizagem significativa de tópicos de ensino. Sua proposta fundamenta-se basicamente na 

Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e esses passos são denominados UEPS.  

Moreira (2011a, p. 13) descreve que: 

 

 
Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz 

já conhece. Substantiva significa não-literal, não ao pé da letra, e não-

arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim 

com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende. 

 

 

Ausubel (2003) afirma que aquilo que já sabemos constitui-se no fator isolado mais 

importante para que ocorra a Aprendizagem Significativa (AS). Partindo dessa premissa, a 

aprendizagem significativa ocorre a partir do resultado da interação entre o conhecimento novo 

com as ideias (conceitos, proposições) especificamente relevantes e já disponíveis na estrutura 

cognitiva do indivíduo.  

 

 
A este conhecimento, especificamente relevante à nova aprendizagem, o qual 

pode ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma 

proposição, um modelo mental, uma imagem, David Ausubel (1918-2008) 

chamava de subsunçor ou ideia-âncora (MOREIRA, 2011a, p.14).  
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Essa interação entre o que o aprendiz já sabe e o conhecimento adquirido constitui-se 

como a principal característica da teria de Ausubel. Para o autor: “Se tivesse que reduzir toda a 

psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que 

influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe.” (AUSUBEL, 1978 apud  

MOREIRA, 2009, p. 7). 

Ausubel (2003) propõe a organização do material didático utilizado pelo professor, 

como forma a facilitar o processo de ancoragem significativa, pois considera que os 

conhecimentos armazenados na estrutura cognitiva são organizados hierarquicamente.  

Assim, a cada novo conhecimento adquirido, o subsunçor tem sua capacidade de 

ancoragem de conhecimentos novos ampliada e, em sua estrutura, podem ocorrer modificações. 

Aqueles conhecimentos já existentes – conhecimentos prévios – tornam-se progressivamente 

mais estáveis, mais diferenciados, com maior riqueza de significados e mais capaz de interagir 

com novos conhecimentos. Segundo Moreira (2005, p. 5):  

 

 
[...] uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos 

se modificam. À medida que o conhecimento prévio serve de base para a 

atribuição de significados à nova informação, ele também se modifica, os 

subsunçores vão adquirindo novos significados, se tornando mais 

diferenciados, mais estáveis. Novos susbsunçores vão se formando; 

subsunçores vão interagindo entre si. A estrutura cognitiva está 

constantemente se estruturando durante a aprendizagem significativa. O 

processo é dinâmico; o conhecimento vai sendo construído. 

 

 

Entretanto, pode ocorrer que o conhecimento novo adquirido, venha a ser esquecido. 

Contudo, instâncias dele ainda residem de forma residual no subsunçor que o ancorou. Quando 

a aprendizagem é significativa, no entanto, esse conhecimento “esquecido” pode ser facilmente 

resgatado ou reativado.  

Moreira (2011a), diz que a clareza, estabilidade cognitiva, abrangência e diferenciação 

de um subsunçor, variam ao longo do tempo, a partir das aprendizagens significativas do 

sujeito, pois se trata de um conhecimento dinâmico, não-estático e que pode evoluir, bem como 

involuir.  

Cada sujeito possui, em sua estrutura cognitiva, um conjunto de subsunçores, 

organizados hierarquicamente de forma dinâmica, inter-relacionados e em constante 

reorganização. Tal estrutura dinâmica se caracteriza por dois principais processos simultâneos 

e necessários à construção cognitiva: a diferenciação progressiva e a reconciliação 

integradora.  
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Enquanto a diferenciação progressiva é o processo onde atribuem-se novos 

significados ao conhecimento prévio, onde ocorre a assimilação de novos 

conhecimentos, de permanente reelaboração conceitual, onde os conceitos são 

ampliados e aprofundados, a reconciliação integradora é o processo de 

reorganização da estrutura cognitiva que consiste em eliminar diferenças 

aparentes, resolver inconsistências, integrar os significados existentes e os 

construídos, fazer superordenações (MOREIRA, 2012, p. 8). 

 

 

Quando a aprendizagem ocorre de forma significativa é necessário diferenciar 

progressivamente os significados dos novos conhecimentos adquiridos para que se perceba as 

diferenças entre eles. Mas, também é preciso que ocorra a reconciliação integradora, pois, se 

ocorrer apenas uma diferenciação entre os significados, resultará em uma percepção de tudo 

diferente. Já se, somente integrarmos os significados de maneira indefinida, acabará 

percebendo-se tudo igual. Os dois processos ocorrem de forma simultânea e são necessários à 

construção cognitiva, no entanto, parecem ocorrer com distintas intensidades (MOREIRA, 

2011a).  

Na visão de Moreira (2012a), existem duas condições necessárias para a ocorrência da 

aprendizagem significativa: a primeira é que o material precisa ser potencialmente significativo 

e a segunda é que o aluno deve apresentar uma predisposição em aprender.  

A primeira condição aponta que o material de aprendizagem precisa ter significado 

lógico, isto é, relacione-se de maneira não-arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva 

apropriada e relevante e que o aprendiz possua em sua estrutura cognitiva ideias-âncora 

relevantes com as quais esse material possa se relacionar. Potencialmente significativo e não 

significativo, pois não existe livro significativo, aula significativa, problema significativo e etc. 

O significado não está no material e sim na pessoa, é ela quem atribui significado. A segunda 

condição é considerada a mais difícil de atingir, pois é o aprendiz quem deve querer relacionar 

o conhecimento adquirido a seus conhecimentos prévios de maneira não-substantiva e não-

literal, indicando uma predisposição em aprender (MOREIRA, 2011a). 

Quando a aprendizagem não ocorre de maneira imediata é importante fazer uso de 

exercícios e resoluções de problemas que são importantes para a fixação de novos 

conhecimentos adquiridos. O objetivo é que ao longo do processo da aprendizagem mecânica, 

na qual as informações são armazenadas de maneira literal e arbitrária, sem significado, venha 

a ser o passo inicial para a ocorrência da aprendizagem significativa, que apoiada a um conceito 

preexistente, proporcione a compreensão, possibilitando a capacidade de explicar e enfrentar 

novas situações (MAIDANA, 2016). 
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É importante ressaltar que, não se pode acreditar que a passagem da aprendizagem 

mecânica para a significativa ocorra de forma natural. Não é certo pensar que o aluno pode 

começar aprendendo de forma mecânica e a partir de repetições e reforços consiga atingir a 

aprendizagem significativa, pois ambas não constituem uma dicotomia, mas estão ao longo de 

um mesmo contínuo, no qual existe a chamada “zona cinza”. Assim, não é difícil esperar que 

seja possível começar com uma aprendizagem mecânica e ir, a cada pequeno degrau, subindo 

na zona cinza até chegar à aprendizagem significativa. Isso seria bem mais difícil caso 

constituíssem uma dicotomia. O salto de mecânica para significativa deveria ser um só 

Na prática, grande parte da aprendizagem ocorre na zona intermediária desse contínuo, 

no qual um ensino potencialmente significativo pode facilitar o aluno a “caminhar nessa zona 

cinza”. Assim, aprendizagem mecânica é inevitável ou mesmo necessária. Quando Moreira fala 

da inevitabilidade da aprendizagem mecânica, ele coloca o problema da falta de subsunçores. 

Estabelece que é possível que esses subsunçores necessários à nova aprendizagem, possam ser 

aprendidos mecanicamente, sem significado. Contudo, a partir da ancoragem do novo 

conhecimento ao subsunçor, o mesmo começa a diferenciar-se e a se enriquecer, o que leva por 

fim a um estabelecimento do mesmo na estrutura cognitiva (o subsunçor agora tem significado) 

(MOREIRA, 2011a). 

Ausubel (2003, p. 5) reforça essa ideia quando diz: “Apesar de existirem diferenças 

marcantes entre elas, a aprendizagem significativa e a por memorização não são, como é óbvio, 

dicotômicas em muitas situações de aprendizagem prática e podem colocar-se facilmente num 

continuum memorização-significativo”. 

Novak (1977) também contribuiu para a aprendizagem significativa. Ele propôs a ideia 

de que qualquer evento educativo provoca uma ação de troca de significados e sentimentos 

entre professor e aluno. O objetivo dessa troca seria a aprendizagem significativa de um novo 

conhecimento contextualmente aceito. O autor dedica grande parte de seu estudo à facilitação 

da aprendizagem significativa por meio de estratégias instrucionais, como o mapeamento 

conceitual. Por este motivo, Moreira (2011a) propõe que hoje, ao mencionar a TAS, seria mais 

justo defini-la como “teoria de Ausubel e Novak”. 

Uma das contribuições relevantes de Novak são os Mapas Conceituais, que são 

apresentados como estratégias facilitadoras da aprendizagem significativa (NOVAK, 1996; 

MOREIRA, 2011b). De acordo com Novak (1996), embora tenha atribuído grande importância 

aos conceitos e proposições que os alunos já dispõem,  
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[...] Ausubel não proporcionou aos educadores instrumentos simples e 

funcionais para os ajudar a averiguar "o que o aluno já sabe". Esses 

instrumentos educativos são os mapas conceptuais; eles foram desenvolvidos 

especificamente para estabelecer comunicação com a estrutura cognitiva do 

aluno e para exteriorizar o que este já sabe de forma a que tanto ele como o 

professor se apercebam disso (NOVAK, 1996, p. 56). 

 

 

Ao considerar que as pessoas pensam por meio de conceitos, Novak (1996) defende que, 

o uso dos mapas conceituais, também contribui para a melhoria dos pensamentos, uma vez que 

favorecem a exteriorização de conceitos, ou seja, promove a organização dos pensamentos para 

a percepção das relações ou ideias inconclusas.  

O uso de Mapas Conceituais (MOREIRA, 2006; NOVAK, 2000) ou diagramas 

conceituais hierárquicos nos quais se enfatizam os conceitos de determinado campo de 

conhecimento e as relações entre os mesmos, são de grande utilidade nos processos de 

diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Os mapas conceituais podem ser 

utilizados para representações válidas da estrutura conceitual/proposicional do conhecimento 

do indivíduo. 

Ainda de acordo com o autor referido anteriormente, o indivíduo realiza três ações: 

pensa, sente e atua (faz). Para ele, uma teoria voltada para a educação deve considerar cada um 

desses elementos e a partir destes buscar explicar de que forma se pode melhorar cada uma 

dessas ações. O mesmo autor enfatiza ainda que, qualquer evento educativo é uma ação para 

trocar significados (pensar) e sentimentos entre o aprendiz e o professor (MOREIRA, 2015). 

Para o melhor entendimento dessa relação de troca de significados e sentimentos entre 

professor-aluno, Novak (2010) considera cinco elementos básicos constituintes dos eventos 

educativos, sendo eles: aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação. Para o autor, 

em um dado momento, dentro de um evento educacional, o indivíduo adquire algum 

conhecimento, em determinado contexto, ao interagir com o professor. A avaliação, segundo 

Novak, ocorre à partir das relações estabelecidas entre as pessoas, pois “muito do acontece no 

processo ensino-aprendizagem-conhecimento-contexto depende da avaliação ou, como propõe 

Novak, muito do que acontece na vida das pessoas depende da avaliação” (MOREIRA, 2015, 

p. 176). 

Levando-se em conta os cinco elementos propostos por Novak (2010), a ideia de que 

qualquer evento educativo implica uma ação para que ocorra a troca de significados e 

sentimentos entre professor e aluno, é tida como fundamental em sua teoria (MOREIRA, 2015). 

O esquema abaixo, na Figura 1, mostra de forma mais detalhada a relação entre os cinco 

elementos considerados no processo educativo propostos por Novak (2010). 
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Fonte: Moreira (1993 apud MOREIRA, 2015). 

 

Outro autor que também merece destaque é Gowin (1981), que abordou de forma mais 

detalhada a questão das trocas de significados. Para o autor, existe uma relação triádica entre 

professor, materiais educativos e aluno, em que um episódio de ensino-aprendizagem é 

caracterizado pelo compartilhamento de significados entre aluno e professor, acerca de 

conhecimentos conduzidos por materiais educativos do currículo.  

Moreira (2003) aponta que em uma situação de ensino, o professor opera de forma 

intencional, com o intuito de mudar significados originados da experiência do aluno, através do 

uso de materiais educativos do currículo. Assim, se o aluno manifesta disposição para aprender, 

ele/ela atua de forma intencional para captar o significado dos materiais educativos. O objetivo 

é o de compartilhar significados.  

O professor então apresenta ao aluno os significados já compartilhados pela comunidade 

a respeito dos materiais educativos do currículo. O aluno, por sua vez, deve devolver ao 

professor os significados que captou. Caso o compartilhamento de significados não seja 

Troca de 

significados 

e 

sentimentos 

Evento  

educativo 

Aprendiz Contexto 

 

Avaliação 

Aprendiz Aprendiz 

Envolve direta ou indiretamente 

do desempenho 

da 

aprendizagem 

do efeito 
do grau de 

significância 

Figura 1 - Mapa conceitual com os cinco elementos de Novak 
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alcançado, o professor deve, mais uma vez, apresentar de outra maneira, os significados aceitos 

no contexto da matéria de ensino. O discente, de alguma maneira, deve externalizar novamente 

os significados que apreendeu. O processo continua até os significados expostos pelo aluno 

sejam aqueles que o professor almejou, o que segundo Gowin, efetiva-se num episódio de 

ensino (MOREIRA, 2003).  

De acordo com o referido autor, o episódio de ensino ocorre da seguinte forma:  

 

 
[  ] professor e aluno têm responsabilidades distintas. O professor é 

responsável por verificar se os significados que o aluno captou são aqueles 

compartilhados pela comunidade de usuários da matéria de ensino. O aluno é 

responsável por verificar se os significados que captou são aqueles que o 

professor pretendia que ele captasse, i.e., os significados compartilhados no 

contexto da matéria de ensino. Se é alcançado o compartilhar significados, o 

aluno está pronto para decidir se quer aprender significativamente ou não. O 

ensino requer reciprocidade de responsabilidades, porém aprender de maneira 

significativa é uma responsabilidade do aluno que não poder ser 

compartilhada pelo professor. Para aprender significativamente, o aluno tem 

que manifestar uma disposição para relacionar, de maneira não-arbitrária e 

não-literal (substantiva), à sua estrutura cognitiva, os significados que capta a 

respeito dos materiais educativos, potencialmente significativos, do currículo 

(MOREIRA, 2003, p. 8). 

 

 

É possível notar que o modelo de Gowin introduz a ideia de captação de significado 

como um passo que antecede a aprendizagem significativa e que também é na última etapa do 

modelo que se encontram as condições originais apresentadas por Ausubel para que ocorra uma 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 2003).  

A Figura 2, abaixo, mostra o esquema da teoria de Gowin. 

Figura 2 - Modelo triádico de Gowin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moreira (1993 apud MOREIRA, 2015). 
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Segundo Moreira (2011a), a TAS está baseada no cognitivismo, ou seja, seu estudo está 

centrado na mente humana e em como ela constrói o conhecimento.  

 
 

Contrastando com a aprendizagem significativa, Ausubel define 

aprendizagem mecânica (ou automática) como sendo a aprendizagem de 

novas informações com pouca ou nenhuma interação com conceitos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a nova informação é 

armazenada de maneira arbitrária. Não há interação entre a nova informação 

e aquela já armazenada. O conhecimento assim adquirido fica arbitrariamente 

distribuído na estrutura cognitiva, sem ligar-se a conceitos subsunçores 

específicos (MOREIRA, 1999, p. 154). 

 

 

É importante destacar que tanto a aprendizagem mecânica, quanto a aprendizagem 

significativa podem se apresentar de duas maneiras distintas: por descoberta ou recepção 

(MOREIRA, 1999, p.154). A aprendizagem por recepção ocorre quando o novo conceito é 

apresentado na sua forma final ao aluno, sendo parte de seu papel apenas internalizá-lo. Já no 

processo de aprendizagem por descoberta, o aluno tem papel ativo, ele deve reagrupar 

informações, integrá-las à estrutura cognitiva existente, reorganizar e transformar a combinação 

integrada para que assim chegue a descoberta desejada (MOREIRA, 1999). 

Deve-se salientar que a aprendizagem significativa supera a aprendizagem mecânica em 

muitos quesitos, ela é mais duradoura, transferível, devendo ela ser a norteadora do trabalho do 

professor. Contudo, pode-se perceber que, para que essa aprendizagem seja atingida, é 

necessário um processo que envolve muito mais que a figura do docente, mas abrange um 

conjunto, em especial, o aluno como um ser ativo na construção de seu conhecimento 

(MOREIRA, 2011a). 

Assim, as principais mudanças ocorrem no contexto da sala de aula e em grande parte 

se deve as mudanças advindas da prática do professor. Deste modo, cabe ressaltar a importância 

da TAS, no que se refere a facilitar o trabalho do professor e a necessidade da promoção à 

formação continuada dos professores, a fim de motivar a discussão e construção de novas 

metodologias por meio dessa e de outras teorias no contexto educacional. 

 

2.4.1 Ocorrência e Potencializadores da Aprendizagem Significativa 

 

Ao falar de Aprendizagem Significativa, deve-se levar em consideração determinados 

aspectos necessários para que ela ocorra. O primeiro aspecto, indispensável, é que o aprendiz 

disponha de subsunçores relevantes em sua estrutura cognitiva para ancorar os novos conceitos. 



46 
 

O segundo aspecto diz respeito a necessidade que os novos conceitos sejam organizados de 

maneira não arbitrária e não literal, de maneira que se relacione com a estrutura cognitiva do 

estudante, ou seja, com seus subsunçores. E por último, o aspecto final necessário para que a 

aprendizagem significativa aconteça é a predisposição do aprendiz em aprender. Sem isso, a 

aprendizagem significativa não ocorre de forma alguma, por mais potencialmente significativo 

que possa ser o material. Se esses três aspectos não ocorrerem de maneira conjunta não é 

possível a aprendizagem significativa. 

Dentro dessas condições, pode-se, então, elaborar um material potencialmente 

significativo, o que evidencia um dos pontos mais cruciais da Teoria de Ausubel: construir 

relações entre o novo conceito estudado com a estrutura cognitiva do estudante. No que discorre 

Ausubel (1968 apud Moreira, 1999, p. 163) “[...] o fator isolado mais importante que influencia 

o aprendizado é aquilo que o aprendiz já sabe; descubra isso e ensine-o de acordo”.  

Deste modo, Ausubel (1968 apud Moreira, 1999), a recomendação do uso de 

organizadores prévios, que nada mais são que materiais introdutórios, apresentados antes do 

novo conceito. Esses materiais apresentam um determinado nível de abstração, generalidade e 

exclusividade, e têm como função realizar pontes cognitivas entre aquilo que o aprendiz já sabe 

e aquilo que vai ser ensinado.  

Desta forma, para que a aprendizagem significativa aconteça, deve-se sempre partir dos 

conhecimentos que o aluno já possui (MOREIRA, 1999).  

No entanto, é importante enfatizar que, Moreira (2011a), mostra mais descrença do que 

crença em relação aos organizadores prévios. Ele conclui, a partir de estudos anteriores (dele e 

de outros) que os organizadores prévios são praticamente inúteis quando se trata de suprir a 

deficiência de subsunçores. Entretanto, se trata-se de organizadores prévios que ajudem o aluno 

a perceber a relacionalidade e a discriminabilidade entre novos conhecimentos e conhecimentos 

já existentes, os subsunçores devem sempre ser utilizados. 

Ao discutir sobre fatores que possam facilitar a aprendizagem significativa, existe uma 

aproximação especificamente na metodologia do professor e não nas ferramentas usadas por 

este, mas sim de que maneira os novos conceitos serão expostos aos educandos (MOREIRA, 

1999). 

Anteriormente, foram citados, nesta pesquisa, os aspectos necessários para que ocorra 

uma aprendizagem significativa. Dentre eles está o recurso didático a ser utilizado, que deve 

ser potencialmente significativo para o aluno, ou seja, deve ser organizado de maneira clara, 

em uma sequência lógica, para que dessa forma ele estabeleça conexões entre os novos 

conceitos e os preexistentes em sua estrutura cognitiva.  
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Nessa perspectiva, esses facilitadores norteiam a metodologia do professor, auxiliando-

o. Grande parte dos docentes faz uso desses facilitadores na sua prática, até mesmo de forma 

inconsciente, apesar de que muitos, ainda de forma persistente, organizam sua aula de maneira 

que seja acessível em relação aos seus próprios critérios, ou seja, ensinam do mesmo modo 

como aprenderam, o que não funciona na prática.  

Como condição para que ocorra uma aprendizagem significativa, destacam-se 

princípios como: diferenciação progressiva, a reconciliação integradora, a organização 

sequencial e a consolidação. Tais princípios auxiliam a prática docente (MOREIRA, 2011a). 

A diferenciação progressiva, por exemplo, se constitui por apresentar conceitos mais 

gerais de antemão ao estudante e depois, progressivamente, apresentar os conceitos mais 

específicos. A reconciliação integradora acontece em simultaneidade com a diferenciação 

progressiva, uma vez que se trata de relacionar e integrar esses conceitos apresentados.  

A organização sequencial enfatiza a estrutura e distribuição dos conteúdos devendo os 

mesmos seguir uma sequência lógica e relacionável, estudando os conceitos numa ordem que 

se possa interligá-los.  

 

2.5 AS UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS (UEPS) 

 

Conforme já mencionado anteriormente, Moreira ([201-?]), propõe a organização do 

ensino estruturado em passos fundamentados teoricamente, enquanto estratégia que visa 

facilitar a aprendizagem significativa de Tópicos de Ensino. Apesar de basear-se em diversos 

autores, sua proposta fundamenta-se basicamente nos princípios da teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel no ano de 1980.  

As UEPS são constituídas por etapas, que, nas sequencias em que são constituídas, tem 

o objetivo de promover uma aprendizagem significativa, partindo da premissa de que não há 

ensino sem aprendizagem. Deste modo, o ensino é o meio e a aprendizagem é o fim. Esses 

passos irão atuar como guias que ajudarão na elaboração das unidades didáticas de ensino, 

ficando a cargo do professor, buscar segui-los ou adaptá-los de acordo com a sua realidade 

escolar (HILGER; GRIEBELER, 2013).  

Moreira (2011a) reforça essa ideia, afirmando que as UEPS são sequências didáticas 

teoricamente fundamentadas, voltadas para a aprendizagem não mecânica, e assim, por ambos 

os motivos têm um maior potencial de êxito na ocorrência da Aprendizagem Significativa.  

Segundo Moreira (2011a), os marcos teóricos das UEPS estão orientados pela Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1968, 2000), em visões clássicas e 
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contemporâneas (MOREIRA, 2000, 2006); as teorias de educação de Joseph D. Novak (1977) 

e a teoria interacionista social de Lev Vygotsky (1987).  

Dentre os princípios que fundamentam a elaboração de uma UEPS, destacam-se os 

seguintes: a) a variável que mais influência na ocorrência da aprendizagem significativa é 

aquilo que o aluno já sabe; b) só há ensino, se houver aprendizagem; c) o aluno necessita se 

predispor a aprender; d) cabe ao professor organizar o ensino, mediando a construção de 

significados; e) a interação social e a linguagem assumem importante papel na captação de 

significados; f) são as situações-problema que garantem sentido a construção de novos 

conhecimentos; g) a diferenciação progressiva, reconciliação integrativa e a consolidação 

precisam ser consideradas na organização do ensino. 

De acordo com Moreira ([201-?]), para a elaboração de uma UEPS, é necessário seguir 

aspectos sequenciais, os quais serão listados a seguir: 

 

1. Definição do Tópico Específico do que se propõe ensinar. Conhecimento 

declarativo e procedimentais, tais como aceitos no contexto da matéria de 

ensino;  

2. Proposição de situações-problema que levem o aluno a exteriorizar o que sabem 

sobre a matéria de Ensino. Ex: Mapas, questionamento, tempestade de ideais; 

3. Proposição de situações-problema em nível bem introdutório, levando em conta 

o conhecimento prévio - vídeos, problemas do cotidiano, que instiguem a 

necessidade de modelá-los mentalmente; 

4. Apresentação do conhecimento a ser ensinado, levando em conta a diferenciação 

progressiva, ou seja, partindo dos aspectos mais gerais e inclusivos do 

conhecimento, para os menos inclusivos e específicos; 

5. Retomada de aspectos mais gerais e inclusivos - reconciliação integrativa; 

6. Prosseguimento ao processo de diferenciação progressiva numa perspectiva 

integradora (vídeo, texto), com novas situações-problema em níveis maiores de 

complexidade; 

7. A avaliação da aprendizagem por meio da UEPS deve ser feita ao longo de sua 

implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de uma 

aprendizagem significativa do conteúdo, também deve haver uma avaliação 

somativa individual; 

8. Avaliação da UEPS, que será considerada exitosa se a avaliação de desempenho 

dos alunos/professores fornecer evidências da aprendizagem significativa. 
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Levando-se em conta o fato de que se trata de uma proposta relativamente recente, ainda 

são poucos os trabalhos encontrados referentes a utilização das UEPS no contexto educacional. 

Alguns trabalhos como o de Costa (2013) e Pradella (2014) em sua maioria, priorizam o ensino 

de tópicos de Física, Química ou Biologia no Ensino Médio, e podem ser tomados como 

exemplos importantes para visualizarmos a aplicabilidade e validade da proposta de Moreira 

([201-?]), bem como, servir de auxílio na estruturação da proposta interventiva.   

Tendo em vista que as UEPS são propostas pelo autor, enquanto estratégia para facilitar 

a aprendizagem significativa, e a formação inicial, uma atividade que implica aprendizagens e 

a preparação para a sala de aula, pareceu-nos oportuno, investigar as possíveis contribuições 

dessa proposta metodológica no contexto de formação inicial. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste tópico serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

construção dos dados da nossa pesquisa, conforme as fases da pesquisa representadas no 

fluxograma 1. 

 

Figura 3 - Fluxograma Fases da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

3.1 CARACTERIZANDO O CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública da Rede Federal de ensino do Rio 

Grande do Norte - o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), campus Apodi, localizado na Zona Rural do município de Apodi.  

Considerando a necessidade de delimitação do grupo amostral, optou-se por 

desenvolver esse processo investigativo em apenas uma escola, tomando como base três 

critérios: vínculo de confiança, localização e oferta do curso superior em Licenciatura em 

Química. Vale salientar que a pesquisadora já foi aluna da instituição escolhida como campo 

de estudo, concluindo seu curso de graduação em Licenciatura em Química, e a mesma possui 

certa intimidade com o ambiente investigado, além disso, a referida instituição se localiza em 

sua cidade de residência, o que facilita o deslocamento para a realização das atividades. Tais 

fatores contribuem para o desenvolvimento de um mínimo de confiança entre a pesquisadora e 
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os sujeitos da pesquisa, respondendo ao primeiro critério. Além disso, a referida instituição é a 

única na cidade que oferta curso superior, ofertando o curso de Licenciatura em Química. 

Dessa forma, o público alvo da pesquisa foram os alunos graduandos de uma turma de 

Estágio Supervisionado III, do curso de Licenciatura Plena em Química do IFRN, campus 

Apodi/RN, os quais colaboraram como voluntários no desenvolvimento da pesquisa. O critério 

de escolha destes alunos se deve ao fato de, estarem cursando o Estágio Supervisionado com 

regência, possuindo um contato direto com a sala de aula.  

Salientamos que quinze (15) alunos participaram da pesquisa. Ambos se encontravam 

matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado III, com regência, cursando o segundo 

bimestre do sétimo período. Os estudantes envolvidos nesse estudo, foram denominados de 

Licenciado A, B, C e etc., a fim de preservar a identidade dos mesmos. 

 

3.2 CARACTERIZANDO A PESQUISA 

 

A metodologia utilizada na nossa pesquisa configura-se como uma abordagem de 

caráter qualitativo e quantitativo. Além disso, apresentam-se outros instrumentos de coleta de 

dados empregados durante o desenvolvimento da pesquisa, como um questionário para 

investigar as concepções prévias dos discentes acerca de Aprendizagem Significativa. 

 

3.2.1 Abordagem Qualitativa e Quantitativa 

 

 Neste trabalho foram utilizadas, para coleta, análise e interpretação dos dados, as 

abordagens qualitativa e quantitativa. Vergara (2005) cita como tipo de pesquisa quantitativa a 

correlacional, a survey (levantamento), a experimental e a causal-comparativa e como exemplos 

de pesquisa qualitativa, temos a Fenomenologia, a Etnografia, a Teoria Fundamentada em 

Dados, os Estudos de Caso, a Pesquisa-ação e a Pesquisa Histórica. O Quadro 1, abaixo, 

apresenta as principais características das abordagens qualitativa e quantitativa. 
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Quadro 1- Características das abordagens Qualitativas e Quantitativas 

 
Pesquisa 

quantitativa 

Pesquisa 

qualitativa 

Inferência Dedutivo Indutivo 
 

Objetivo Comprovação Interpretação 

 

Finalidade 

Teste de teorias, 

predição, estabelecimento 

de fatos e teste de hipóteses 

Descrição e entendimento 

de realidades variadas, 

captura da vida cotidiana 

e perspectivas humanas 
 

Realidade 

investigada 

Objetiva Subjetiva e 

complexa 
 

Foco 
Quantidade Natureza do 

objeto 
 

Amostra 
Determinada por 

critério estatístico 

Determinada por critérios 

diversos 
 

Característica da 

amostra 

Grande Pequena 
 

Característica do 

Instrumento de coleta de 

dados 

Questões objetivas, 

aplicações em curto espaço 

de tempo. Evita-se a 

interação entrevistador-

entrevistado 

Questões abertas e 

flexíveis. 

Explora a interação 

pesquisador-entrevistado. 
 

Procedimentos 

Isolamento de 

variáveis. 

Anônima aos 

participantes. 

Examina todo o contexto, 

interage com os 

participantes. 
 

Análise dos dados 

 

Estatística e 

numérica. 

Interpretativa e 

descritiva. Ênfase na 

análise de conteúdo. 
 

 

Plano de pesquisa 

Desenvolvido antes 

de o estudo ser iniciado. 

Proposta estruturada e 

formal. 

Evolução de uma ideia 

com o aprendizado. 

Proposta flexível. 
 

 

Resultados 

Comprovação de 

hipóteses. A base para 

generalização dos 

resultados é universal e 

independente do 

contexto. 
 

Proposições e 

especulações. Os 

resultados são 

situacionais e limitados 

ao contexto. 
 

Confiabilidade e 

validade 

Pode ser determinada, 

dependendo do tempo e 

recurso. 
 

Difícil determinação, 

dada à natureza subjetiva 

da pesquisa. 
 

   Fonte: (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004; GODOY, 1995; LIMA, 2005 apud 

TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2006, p. 4). 

 

Segundo Ludke e André (2012) na pesquisa com abordagem qualitativa, o pesquisador 

deve estar em contato direto e prolongado com o ambiente e a situação que está sendo 
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investigada. Neste caso, os graduandos do curso de Licenciatura em Química do IFRN, campus 

Apodi, o que se justifica pelo fato de que os sujeitos são muito influenciados pelo seu contexto.  

De acordo com Creswell (2007 apud RICHARDSON, 2017), a pesquisa qualitativa é 

uma forma de exploração, que leva em consideração o entendimento dos significados atribuídos 

a determinado problema social ou humano, por indivíduos ou grupos. No processo deste tipo 

de pesquisa ocorre o envolvimento de questões e procedimentos surgidos, dados coletados no 

ambiente do participante, bem como sua análise, construída com base na interpretação do 

pesquisador. O relatório final possui uma estrutura flexível e aqueles que desenvolvem essa 

forma de investigação baseiam-se num estilo indutivo, focado na interpretação individual, 

enfatizando a interpretação acerca de uma situação complexa. 

Neste tipo de abordagem a pesquisa é essencialmente indutiva, conforme expressa 

Wolcott (1994 apud RICHARDSON, 2017, p. 68): 

 

 
A pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isto significa que o 

pesquisador faz uma interpretação dos dados, o que inclui o desenvolvimento 

da descrição de uma pessoa ou de um cenário, a análise de dados para 

identificar temas ou categorias e, finalmente, interpretar ou tirar conclusões 

sobre seu significado, pessoal e teoricamente, mencionando as lições 

aprendidas e oferecendo mais perguntas a serem feitas. 

 

 

Deste modo, o pesquisador não consegue evitar interpretações pessoais na análise dos 

dados qualitativos, uma vez que o carregam de impressões subjetivas, situadas em um momento 

sociopolítico e histórico específicos (RICHARDSON, 2017). 

Por sua vez, a pesquisa quantitativa é definida como um método, no qual os fenômenos 

observados são explicados através do uso de dados numéricos, analisados por meio do emprego 

de métodos estatísticos (ALIAGA; GUNDERSON, 2002).  

De acordo com Richardson (2008), esse tipo de pesquisa busca informar os resultados 

com a maior precisão possível, a fim de evitar erros e/ou equívocos na análise e interpretação 

dos dados obtidos, o que garante uma maior confiabilidade. Creswell (2010) aponta que, devido 

à legitimação e o desenvolvimento de ambas as abordagens, acabou ocorrendo uma 

popularização da pesquisa com métodos mistos, que compreende os pontos fortes das duas 

abordagens, o que proporciona uma maior compreensão dos fenômenos investigados.  

 

 
A utilização dos modelos em conjunto procura adotar vários métodos para 

análise do objeto de estudo, através da comparação dos dados obtidos por 

meio das abordagens quantitativas e qualitativas. Essa combinação pode 
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apresentar-se de forma alternada ou simultânea a fim de responder a questão 

de pesquisa. Dessa forma, as abordagens quantitativas e qualitativas utilizadas 

em uma mesma pesquisa são adequadas para que a subjetividade seja 

minimizada e, ao mesmo tempo, aproximam o pesquisador do objeto 

estudado, proporcionando maior credibilidade aos dados (MILES; 

HUBERMAN; SALDAÑA, 2014; CRESSWELL; PLANO-CLARK, 2013; 

FLICK, 2009; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013 apud 

PASCHOARELLI; MEDOLA; BONFIM, 2015).  

 

 

Considerando os estudos desenvolvidos pelos autores citados acima, consideramos que, 

mesmo nosso trabalho tendo sido desenvolvido com um pequeno grupo amostral, utilizamos as 

duas abordagens, partindo do pressuposto que ambas podem ser empregadas em um mesmo 

estudo e de que o pesquisador, enquanto participante de um processo de construção do 

conhecimento tem a possibilidade de utilizar as várias abordagens que se adequem à sua questão 

de pesquisa, tendo em vista que a escolha de um método não exclui o outro (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008) 

Na visão de Newman e Benz (1998 apud RICHARDSON, 2017, p 57), “as abordagens 

qualitativa e quantitativa não devem ser encaradas como extremos opostos ou dicotomias, pois, 

em vez disso, representam fins diferentes em um contínuo”. Richardson (2017, p. 57) 

complementa esta ideia afirmando que “um estudo tende a ser mais qualitativo do que 

quantitativo, ou vice-versa. A pesquisa de métodos mistos reside no meio desse contínuo porque 

incorpora elementos das duas abordagens qualitativa e quantitativa.” 

 

3.2.2 Questionários 

 

Os questionários, geralmente possuem duas funções enquanto instrumento de coleta de 

dados que é descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social. As 

informações obtidas através do questionário permitem observar diferentes características de um 

grupo, como idade, sexo e nível de escolaridade e cumprir diferentes objetivos, como conhecer 

a idade de um grupo de mulheres, bem como suas características educacionais. Uma outra 

importante função do questionário é a medição de variáveis individuais ou grupais que podem 

incluir perguntas unidimensionais ou múltiplas (RICHARDSON, 2017). 

Desta forma, foram aplicados dois questionários. O primeiro questionário (Apêndice C) 

foi aplicado com o objetivo de diagnosticar as concepções prévias dos professores em formação 

acerca do conhecimento, no que se refere à AS e saber como pensam e planejam suas aulas. 

Para a análise deste questionário utilizamos os pressupostos teóricos da Análise de Conteúdo 



55 
 

de Bardin (2011). Para a autora “A análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 2011, p 15). Ainda segundo esta autora, 

o instrumento se apresenta como um conjunto de técnicas de análise de diálogos, através do uso 

de procedimentos sistematizados com o objetivo de decifrar o conteúdo de mensagens. Doze 

(12) discentes participaram deste momento. 

O segundo questionário (Apêndice D) teve como intuito avaliar a percepção dos 

graduandos acerca das UEPS, se houve motivação e se na visão dos professores em formação 

a proposta contribuiu para a promoção de uma aprendizagem significativa, bem como o nível 

de aceitação da estratégia didática por estes. O questionário foi estruturado com base na escala 

de Likert, um tipo de escala que segundo García e Gálan (1998) permite o registro do nível de 

concordância de uma declaração dada. O instrumento é descrito de forma mais detalhada na 

seção (4.2.4.3. Avaliação da ação) a seguir. Salientamos que dez (10) discentes participaram 

deste momento. 

 

3.2.3 A Pesquisa Ativa como vertente metodológica 

 

 De acordo com Chizzotti (2006) a realização de uma pesquisa ativa envolve o uso de 

técnicas e recursos que possibilitam a efetivação da ação, que tem por objetivo superar o 

problema estudado ou ao menos provocar mudanças significativas. Este tipo de pesquisa visa 

provocar algum tipo de mudança expressiva no comportamento dos indivíduos, por meio da 

proposta de uma ação sobre o problema. 

 O nosso trabalho caracteriza-se como pesquisa-ação, que orienta como conduzir uma 

pesquisa aplicada. Segundo Baldissera (2001) uma pesquisa pode ser classificada como 

pesquisa-ação quando ocorrer de fato alguma ação a partir das pessoas envolvidas no processo 

investigativo e também quando o pesquisador se insere no contexto da pesquisa, partindo de 

uma ação social ou da solução de problemas de um grupo, centralizada na participação em 

grupo e no agir coletivo. Uma outra definição de pesquisa-ação é apresentada por Tripp (2005), 

o qual aponta que uma das muitas diferentes formas de investigação-ação é definida como toda 

tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. 

 Thiollent (2011) enfatiza que, frequentemente as expressões “pesquisa participante” e 

“pesquisa-ação” são dadas como sinônimos. Entretanto, alguns aspectos as diferenciam, 

conforme aponta o mesmo autor: 
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A nosso ver, não o são, porque a pesquisa-ação, além da participação, supõe 

uma forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro, 

que nem sempre se encontra em propostas de pesquisa participante. Seja como 

for, consideramos que a pesquisa-ação e pesquisa participante procedem de 

uma mesma busca de alternativas ao padrão da pesquisa convencional 

(THIOLLENT, 2011, p. 14) 

 

 

 A esse respeito, o mesmo autor afirma que o que existe é uma questão terminológica, 

acerca da qual não há unanimidade e assinala que: 

 

 
Nossa posição consiste em dizer que toda pesquisa-ação é de tipo 

participativo: a participação das pessoas implicadas nos problemas 

investigados é absolutamente necessária. No entanto, tudo o que é chamado 

pesquisa participante não é pesquisa-ação. Isso porque pesquisa participante 

é, em alguns casos, um tipo de pesquisa baseado numa metodologia de 

observação participante na qual pesquisadores estabelecem relações 

comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o intuito 

de serem melhor aceitos. Nesse caso, a participação é sobretudo participação 

dos pesquisadores e consiste em aparente identificação com os valores e os 

comportamentos que são necessários para sua aceitação pelo grupo 

considerado (THIOLLENT, 2011, p. 21). 

 

 

 No que se refere ao desenvolvimento das pesquisas que se adequam a essa abordagem 

Baldissera (2001, p. 6), destaca que:  

 

 
A pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre os pesquisadores e 

pessoas envolvidas no estudo da realidade do tipo participativo/ coletivo. A 

participação dos pesquisadores é explicitada dentro do processo do 

“conhecer” com os “cuidados” necessários para que haja 

reciprocidade/complementariedade por parte das pessoas e grupos implicados, 

que têm algo a “dizer e a fazer”. Não se trata de um simples levantamento de 

dados. 

 

 

 Nesse sentido Tavares (2016, p. 21), em seu trabalho intitulado “Cinema e Formação: 

problematizando o estigma da inclusão”, no qual discorre sobre o olhar estigmatizador do 

professor em relação à pessoa com deficiência, aponta que “a pesquisa intervenção propõe uma 

investigação motivada pelas contradições e tensões do encontro com o outro, passando a 

estruturar sua busca com este outro e não sobre ele”.  

 Ressalta-se que na pesquisa ação são utilizadas várias técnicas de pesquisa social, que 

consistem no uso de técnicas de coleta e interpretação de dados, a intervenção afim de apontar 

soluções para problemas e a organização de ações, além de técnicas de grupo para o trabalho 
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com dimensões coletivas e interativas na produção do conhecimento e organização de ações 

coletivas (BALDISSERA, 2001). 

 Segundo Moreira (2011b), a pesquisa-ação tem como objetivo fundamental melhorar 

a prática ao invés de gerar conhecimentos, sendo que a melhoria dessa prática consiste na 

implantação de valores que constituem seus fins, como por exemplo, a educação no ensino. 

Para o autor, este tipo de pesquisa é definida como uma forma de pesquisa coletiva, 

autorreflexiva, explorada por participantes de realidades sociais para melhorar sua 

produtividade. Pode envolver professores, alunos, diretores, pais e outros membros da 

comunidade, ou seja, qualquer grupo que possui uma preocupação em comum, um objetivo. 

Constitui-se numa ação colaborativa, entretanto, enfatiza-se que é necessário a colaboração de 

todos, sendo que cada indivíduo deve examinar criticamente suas próprias ações.  

 Ainda conforme Moreira (2011b), no que diz respeito a educação, quando se pretende 

melhorar a prática, torna-se necessário considerar os processos e os produtos de forma conjunta. 

A reflexão simultânea acerca da relação entre processo e produto constitui “uma característica 

fundamental da pesquisa-ação. É uma prática reflexiva que aspira a melhorar a concreção dos 

valores do processo, muito diferente do raciocínio técnico que versa sobre os meios para 

conseguir um fim” (ELIOTT, 1993, p. 68 apud MOREIRA, 2011b, p. 90) 

 Para Kemmis (1988, p. 174 apud MOREIRA, 2011b, p. 91), “na pesquisa-ação, os 

professores são incentivados a questionar suas próprias ideias e teorias educativas, suas próprias 

práticas e seus próprios contextos como objetos de análise e crítica”. 

 Quando se colocam à refletir sobre sua própria prática, os professores têm a 

oportunidade de perceber possíveis ideias ou suposições teóricas injustificadas, que podem 

deixá-los perdidos em seu trabalho docente, como por exemplo, suposições rigorosas sobre 

habilidades inatas dos estudantes. Não se pode esquecer também, que a pesquisa-ação se 

constitui num ato coletivo e colaborativo, na qual a reflexão pessoal é importante, no entanto, 

a verdadeira mudança advém da autorreflexão coletiva (MOREIRA, 2011b). 

 Em conformidade com os autores citados acima, o presente estudo apresenta 

características próprias que o configuram como uma pesquisa-ação, o que possibilitou o alcance 

dos nossos objetivos, a partir das fases da pesquisa, abordadas nos próximos tópicos. 

 O procedimento adotado para o desenvolvimento do processo interventivo foi a 

oficina, envolvendo inicialmente quinze (15) discentes do curso de Licenciatura em Química 

(sendo que apenas dez (10) nos acompanharam até o final), conforme esclarecimentos na 

sequência. 



58 
 

 Essa discrepância entre o número inicial e final de discentes que frequentaram a oficina 

está relacionada às vicissitudes de uma proposta de formação inicial que ocorreu em um final 

do semestre, no qual os discentes estavam sobrecarregados de tarefas acadêmicas, como 

finalização de disciplinas e atividades relacionadas ao estágio supervisionado. Assim, eram 

recorrentes ausências e alternâncias de participação. Nesse sentido, esclarecemos que, para 

efeito de análise e a fim de obter um número significativo de participantes, pautamos nossas 

análises por quantidade de participantes em cada encontro, o que configurou quantidades 

distintas em cada momento. Informamos que tal fato é ilustrado em cada situação.  

 

3.2.3.1 Implementação da ação 

 

O foco deste trabalho foi a elaboração de uma oficina pedagógica, sua aplicação e o 

relato dos resultados. Desse modo, as disposições metodológicas, delineadas a seguir, 

evidenciam a sistematização e aplicação da oficina, bem como os sujeitos e ambientes do 

estudo. 

Inicialmente foi elaborado um plano de execução de uma oficina, ministrada aos 

licenciandos participantes da pesquisa. A oficina se fundamentou na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel (1980) e nas UEPS de Moreira ([201-?]) para uso das UEPS. A ação 

se propôs à reflexão acerca das UEPS como uma estratégia de ensino na qual o indivíduo 

constrói conceitos a partir de conhecimentos pré-existentes, melhorando os problemas de 

aprendizagem como uma tentativa de aproximar o contexto dos conhecimentos científicos da 

prática em sala de aula, auxiliando na superação do ensino tradicional e como estes 

instrumentos podem ser utilizados. Ao final da oficina foi solicitado aos participantes a 

elaboração de uma UEPS, a fim de possibilitar aos discentes pesquisados o contato inicial com 

a mesma. As UEPS propostas foram elaboradas visando algum tema de Química que os 

discentes participantes da pesquisa-ação trabalham em seu estágio-regência. 

Em um segundo momento foi preparado um questionário com questões abertas, aplicado 

durante a ação, objetivando obter as concepções prévias dos participantes acerca da TAS.  

 

3.2.3.2 Efetivação da ação 

 

 Na execução da ação ocorreu o desenvolvimento de uma oficina intitulada: 

“Aprendizagem Significativa: uma contribuição à formação inicial de licenciandos em Química 

do IFRN, campus Apodi”, na qual foi abordada a teoria da Aprendizagem Significativa proposta 
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por David Ausubel, seguida de discussões acadêmicas sobre a teoria, bem como foi apresentada 

as UEPS e a importância de sua utilização enquanto estratégia viável a ressignificar os 

conteúdos químicos como um instrumento potencialmente significativo. Destaca-se aqui que, 

o uso das UEPS é uma estratégia de ensino fundamentada na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel, conforme expressa Moreira (2011a) e que é uma ferramenta didática 

que visa auxiliar o professor na elaboração de suas aulas, podendo ser utilizada nas diversas 

disciplinas.  

 Para a sistematização da oficina foi elaborado um material de apoio (na forma de um 

texto) que constituiu as etapas da oficina pedagógica envolvendo UEPS. Esse material se 

encontra no Apêndice A desta dissertação. O material de apoio apresentou a seguinte divisão: 

1) Introdução; 2) Fundamentação teórica breve envolvendo a TAS e as UEPS; 3) Quadro 

resumo da proposta de uma UEPS e 4) Desenvolvimento das atividades dentro de cada item da 

UEPS proposta, conforme apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 2 - Quadro resumo do texto de apoio da oficina 

ITEM  TÓPICO E OBJETIVO 

1 Introdução Apresentar o material 

 

 

 

2 

 

 

 

Fundamentação Teórica 

1. Teoria da Aprendizagem 

Significativa: apresentar as ideias 

centrais dessa teoria. 

2. Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas (UEPS): 

introduzir o que são as UEPS e a 

proposta para sua elaboração, segundo 

Moreira (2012).  

3 Quadro resumo Apresentar o resumo da proposta 

de uma UEPS. 

4 Desenvolvimento das 

atividades 

Descrever de forma mais 

detalhada as atividades da UEPS. 

FONTE: Adaptado de MAIDANA (2016). 

 

Justifica-se a intenção de iniciar a oficina com a fundamentação teórica, a qual embasou 

a elaboração das UEPS, pois, julga-se importante fornecer subsídios para os licenciandos, 
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proporcionando a eles, a partir do conhecimento das teorias que fundamentam as pesquisas em 

ensino e aprendizagem, a possibilidade de avaliação e escolha dos procedimentos pedagógicos 

sugeridos nos diversos ambientes de formação. 

A oficina sobre UEPS, foi organizada em momentos, como apresentado no (Quadro 3), 

abaixo. 

 

Quadro 3 - Visão geral da proposta de atividades na oficina (Material de apoio no apêndice A) 

ATIVIDADES 

Introdução; Fundamentação teórica e Quadro resumo da UEPS 

1º Momento: Avaliação diagnóstica (Questionário – Concepções prévias)  

2º Momento: Apresentação da Situação-Problema 1 (Vídeo de apoio) 

3º Momento: Sistematização dos conceitos (Leitura do artigo “Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas) 

4º Momento: Reconciliação integrativa (Discussão sobre os princípios sugeridos para 

elaboração de uma UEPS) 

5º Momento: Apresentação da Situação-Problema 2 (Distribuição de UEPS prontas para os 

alunos) 

6º Momento: Avaliação somativa individual (Propõe-se aos alunos que construam uma UEPS 

sobre um tema de Química escolhido pelos mesmos) 

7º Momento: Avaliação da UEPS (Aplicação de questionário baseado na Escala de Likert) 

FONTE: Adaptado de MAIDANA (2016). 

 

Realizou-se uma oficina intitulada “Unidades de Ensino Potencialmente Significativas: 

uma contribuição à formação inicial de professores de Química do IFRN, campus Apodi”, na 

qual destacamos as UEPS como uma alternativa de ensino que possivelmente possibilita as 

condições para a promoção da aprendizagem significativa. Esta atividade, caracterizada como 

uma pesquisa-ação, um tipo de pesquisa ativa, objetivou o alcance de transformações sociais 

por meio de momentos reflexivos entre os sujeitos investigados, a partir da valorização das 

contribuições envolvidas no processo de pesquisa e de contexto. Deste modo, acreditamos que 
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durante a pesquisa, os professores de Química em formação tiveram a oportunidade de refletir 

acerca de sua prática docente, à luz da aprendizagem significativa e do uso de UEPS, que podem 

ser utilizadas em sala de aula em qualquer disciplina, especialmente na disciplina de Química, 

ainda tida como difícil e pouca atrativa por grande parte dos alunos do ensino médio.  

A oficina foi realizada no IFRN, campus Apodi e, em diálogo com a professora da 

disciplina Estágio Supervisionado III, que nos cedeu suas aulas semanais, correspondente a uma 

aula, estabelecemos que a ação fosse realizada nestes momentos. A atividade se concretizou em 

seis encontros, que ocorreram no período da tarde com duração de aproximadamente 50 min 

cada, conforme descritos a seguir. Para cada participante foi disponibilizado o material de apoio 

(Apêndice A) para acompanhamento das atividades. A oficina foi organizada de modo a 

trabalhar a fundamentação teórica no primeiro encontro e as atividades nos encontros 

posteriores. A escolha da abordagem metodológica através de uma oficina abordando UEPS 

(Apêndice A) teve a intenção de propor uma sequência de ensino fundamentada teoricamente 

e voltada para a aprendizagem significativa, não mecânica (Moreira, 2012), de modo a utilizar 

diferentes ferramentas de ensino e privilegiar as atividades colaborativas. Ressalta-se, que nesta 

etapa as falas dos discentes participantes da oficina foram gravadas com prévia autorização dos 

mesmos. 

No primeiro encontro que ocorreu no dia 29 de junho de 2018, a pesquisadora, 

juntamente com a sua orientadora do mestrado, apresentou-se e relatou os objetivos da pesquisa, 

explicitando que a mesma fazia parte do seu trabalho de pós-graduação, bem como a 

justificativa para a escolha do tema UEPS, tendo em vista a importância de uma estratégia de 

ensino que visa contribuir com o trabalho docente, possibilitando a construção de caminhos que 

favoreçam o despertar do interesse e atenção do aluno e explicou que o tema abordado seria 

trabalhado com eles através de uma oficina pedagógica. Em seguida, entregou aos mesmos um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que aqueles que aceitassem 

participar da oficina o assinassem e devolvessem à pesquisadora. Ao final desse primeiro 

encontro, ficou combinado que no próximo, daria início à oficina pedagógica. 

No segundo encontro, ocorrido no dia 09 de julho, a pesquisadora deu início à oficina 

pedagógica. Iniciou apresentando a Teoria da Aprendizagem Significativa aos alunos, os 

pressupostos teóricos da Teoria de Ausubel, realizando um comparativo entre aprendizagem 

mecânica e aprendizagem significativa, as etapas e mecanismos de aprendizagem e sobre os 

organizadores prévios. Dando sequência à oficina, evidenciou-se os passos sugeridos por 

Moreira (2012) para sistematizar a sequência no formato de UEPS. Este foi o primeiro momento 

da oficina em que alguns integrantes do grupo interagiram.  
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No terceiro encontro, que ocorreu no dia 13 de julho, a pesquisadora iniciou, retomando 

os principais conceitos sobre TAS, vistos anteriormente com os graduandos, que já haviam 

recebido no último encontro um roteiro da oficina com a descrição detalhada das atividades que 

seriam realizadas. Este material se encontra nos apêndices deste trabalho. Na ocasião, foi 

entregue aos alunos um questionário que visava suscitar os conhecimentos prévios destes sobre 

AS (discutido no tópico anterior). O questionário continha quatro questões abertas, pois esse 

tipo de instrumento possibilita ao aluno maior liberdade na resposta. Enfatizamos que dez (10) 

discentes participaram deste momento. Em seguida, foi exibido um vídeo que resumia de forma 

criativa os principais conceitos da teoria de Ausubel. 

No quarto encontro, ocorrido no dia 16 de julho de 2018, prosseguiu-se com a oficina, 

realizando a ação referente ao 3º momento (material de apoio) da oficina pedagógica. Na 

ocasião, após a leitura do artigo de Moreira ([201-?]): “Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativas”, que trata das UEPS e seus passos sequenciais, a pesquisadora instigou os alunos 

a exporem sua opinião acerca do uso de metodologias diferenciadas nas aulas de Química.  

No quinto encontro, ocorrido no dia 24 de agosto de 2018, a pesquisadora iniciou as 

atividades retomando o que foi visto no último encontro, que antecedeu um período de recesso 

de duas semanas, indagando os participantes sobre o que seria uma UEPS para eles.  

Em seguida, prosseguiu com as atividades, recordando os passos sequenciais propostos 

por Moreira ([201-?]) para a elaboração de uma UEPS de forma, através da apresentação de 

alguns exemplos de UEPS prontas. Em seguida, a pesquisadora pediu aos alunos que pensassem 

em um tema ou conteúdo químico que eles gostariam de trabalhar e que a partir deste 

produzissem uma UEPS. Por estarem iniciando o estágio-regência, a pesquisadora sugeriu que 

pensassem em um assunto que pudessem utilizar em suas aulas do estágio. Essa foi uma 

estratégia pensada pela pesquisadora para conseguir a participação dos graduandos na atividade 

sugerida, tendo em vista que estes se mostraram não muito atentos ao momento, saindo 

constantemente da sala, fato que se repetiu em encontros anteriores e que acabou 

comprometendo o tempo destinado para cada ação. Em virtude disso, a conclusão da atividade 

ficou para um próximo encontro. 

O sexto e último encontro ocorreu no dia 31 de agosto de 2018. Na ocasião, a 

pesquisadora pediu aos alunos que os grupos criados no encontro anterior se reunissem para 

finalizar a produção das UEPS. Os alunos concluíram a atividade e explicitaram como a 

utilizariam em sala de aula. As UEPS produzidas se encontram no Apêndice F deste trabalho. 

Após concluir as produções, solicitou-se aos alunos que respondessem um questionário baseado 
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na Escala de Likert, para conhecer o nível de aceitação, bem como motivação dos futuros 

professores acerca da estratégia apresentada.  

3.2.3.4 Avaliação da ação 

 

O uso da Escala de Likert, como último instrumento da pesquisa, teve como objetivo 

analisar como os graduandos avaliaram a estratégia de ensino apresentada e se ocorreu uma 

motivação para seu uso em suas atividades habituais de sala de aula. Tal ação, também teve o 

intuito de conhecer como os participantes da oficina compreendem as UEPS enquanto estratégia 

de ensino facilitadora ou não do processo de ensino-aprendizagem. Suas concepções foram 

avaliadas por meio da aplicação de um questionário estruturado na escala de Likert (Apêndice 

E).  

No momento da aplicação deste instrumento, explicamos como se deveria escolher a 

alternativa adequada à opinião do discente. Enfatizamos que 10 (dez) discentes participaram 

desse momento.  

A escala de Likert foi aplicada junto aos alunos participantes da pesquisa. Criada em 

1932, pelo educador e psicólogo social americano Rensis Likert, o instrumento apresenta um 

elenco de sentenças para as quais os sujeitos da pesquisa manifestam seu grau de concordância 

relacionado à determinada declaração (GARCÍA; GÁLAN, 1998).  

Deste modo, pudemos aferir o nível de concordância dos discentes acerca das 

afirmações feitas sobre o uso das UEPS nas aulas de Química do ensino médio e sobre aspectos 

relacionados à sua elaboração. O instrumento possibilitou identificar, de forma unificada, o 

sentido e a intensidade da atitude dos participantes (LIKERT, 1932). 

A escala de Likert foi composta por oito (08) afirmações, as quais os discentes marcaram 

uma das alternativas que mais correspondia ao seu nível de concordância ou discordância. A 

escala de Likert utilizada foi de 05 (cinco) pontos, por entendermos que uma escala com uma 

quantidade de pontos menor que 05 (cinco) diminui a confiabilidade da mensuração e com 

quantidade maior que 05 (cinco) pontos pode acarretar em dificuldades dos participantes 

definirem o seu ponto de vista, podendo levar os mesmos à escolherem os pontos de forma 

aleatória (HODGE; GILLESPIE, 2003). 

Cada ponto correspondeu a um valor pré-determinado, apresentados a seguir: concordo 

plenamente (peso 5), concordo (peso 4), indeciso (peso 3), discordo (peso 2), discordo 

plenamente (peso 1) em consonância com o trabalho de Silva (2015). A construção das 

afirmativas foi baseada na problemática do nosso trabalho. Além disso, vale ressaltar que a 

média dos valores quanto mais próximo de 5 e superior a 4, os discentes concordam com as 
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afirmações, e quanto mais próximo de 1 e menores que 3, os participantes da pesquisa 

discordam das afirmações propostas.  

As afirmativas foram organizadas em categorias. A primeira categoria, afirmativas 01 e 

02, objetivava conhecer a visão dos alunos em relação as contribuições da estratégia 

apresentada em sua formação inicial; segunda categoria, afirmativas 03 a 06, objetivava 

conhecer a visão dos alunos com relação à aspectos relacionados a elaboração das UEPS e, 

terceira categoria, afirmativas 07 a 08, objetivava conhecer a visão dos alunos em relação ao 

uso das UEPS em sua prática docente.  

A análise dos dados obtidos pela aplicação da escala de Likert foi feita através do cálculo 

da média aritmética, conforme a fórmula mostrada a seguir (equação 1). 

 

𝜇 = ∑
𝑋

𝑁
                              (1) 

 

Em que:  

µ = Média;  

∑X = Soma de números; 

N = Quantidade de números somados. 

 

 Através desse cálculo pudemos observar a medida de tendência central para cada uma 

das afirmativas utilizada em nossa escala. Calculamos também o desvio padrão, utilizando a 

fórmula exibida a seguir. Com esse cálculo buscamos apresentar a dispersão dos dados em torno 

da média (equação 2). 

𝑠 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
                          (2) 

Em que: 

S = Desvio padrão; 

𝑥𝑖 = Valor correspondente a afirmativa de cada participante;  

𝑥 = Média padrão;  

𝑛 = Número total de participante. 

 

Em seguida, após tabulados os dados, utilizou-se o software Biostat 5.3 para a criação 

dos gráficos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados de todo o processo investigativo. Para isso, 

estão descritas as apreciações e reflexões concebidas a partir dos dados obtidos, seguindo a 

metodologia citada anteriormente.  

 

4.1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – CONCEPÇÕES PRÉVIAS SOBRE APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

Com o objetivo de diagnosticar o conhecimento prévio dos licenciandos, referente a 

TAS e também, saber de que forma organizam suas aulas, aplicamos um questionário, antes de 

iniciarmos as discussões sobre TAS e UEPS.  

Diante à descrição das falas dos sujeitos, pudemos destacar, por exemplo, a 

predominância com que se reportam à importância da faixa etária e da interação entre o que o 

aluno já sabe com o que aprende no processo de aprendizagem. O Quadro 5 abaixo, mostra os 

indicadores de evidências e suas respectivas categorias. 

Quadro 4 - Indicadores e categorias considerados na avaliação diagnóstica 

INDICADORES CATEGORIAS 

1. Entendem que cada indivíduo 

aprende, conforme a faixa etária em que se 

encontra, portanto, uma criança e um 

adulto aprendem de formas diferentes. 

 

1. A faixa etária influência na 

aprendizagem. 

2. Compreendem que a aprendizagem 

significativa resulta da interação entre o 

conhecimento adquirido e o que já existe 

na estrutura cognitiva do aluno. 

3. Entendem que a aprendizagem 

significativa pode ser mais bem 

reconhecida quando o educando é exposto 

a situações-problema distintas, pois 

necessita recorrer a estes conhecimentos 

para resolvê-las. 

 

 

2. Características e evidências da 

Aprendizagem Significativa. 

4. Utilizam metodologias que vão 

além do método tradicional de ensino 

(modelo transmissão-recepção), tornando a 

aula mais atrativa para o aluno. 

5. Percebe que o conhecimento prévio 

do aluno possibilita adequar o método que 

se quer trabalhar os conteúdos em sala de 

aula. 

 

 

3. Uso de metodologias diversificadas 

na prática docente. 

    Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Com base nos indicadores mencionados no Quadro 5 e, considerando que foram treze 

(13) graduandos respondentes do questionário analisado, tivemos os seguintes resultados no 

Questionário Pré-Intervenção ou Inicial - QI. 

 

Quadro 5 - Demonstrativo quanto a evidência de indicadores no QI 

INDICADORES QI 

Indicador 1. 53,8% 

Indicador 2. 46,1% 

Indicador 3. 30,8% 

Indicador 4. 38,5% 

Indicador 5. 15,4% 

                              Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Com o intuito de apresentar os dados da melhor forma, estes foram organizados por 

categorias, apresentadas a seguir. 

 

Quadro 6 - Evidências - Categoria 1 (A faixa etária influencia na aprendizagem) 

 

 

Categoria 1. 

A faixa etária influencia na 

aprendizagem 

 

Indicador 1 

QI 

 

53,8% 

                              Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O indicador 1 – “A faixa etária influência na aprendizagem” – é evidenciado nas falas 

de alguns participantes da oficina, conforme descrições abaixo: 

- Não, pois são fases diferentes, logo possuem aprendizados diferentes (Licenciando A). 

- Não, eu acho que em cada etapa da vida o aprendizado é diferente. Uma criança, por 

exemplo, se estimulada desde cedo o seu aprendizado é maior, já um adulto, o seu aprendizado 
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é diferente, por mais que ele seja estimulado seu aprendizado não é o mesmo e os adolescentes, 

eu acredito que esses têm mais facilidade de aprender (Licenciando B). 

- Não, porque para cada um vai ter que ser utilizado formas e níveis diferentes de 

ensino, deve-se adequar o aprendizado de acordo com a necessidade do aprendiz (Licenciando 

C). 

Notemos que sua fala expressa a importância de se construir pontes entre aquilo que o 

indivíduo já sabe e o novo conhecimento. 

De um modo geral, percebemos nas falas dos sujeitos que, na visão destes, a forma e o 

nível de aprendizado dos indivíduos estão intimamente ligados a idade em que se encontram, 

levando em conta também que o tipo de estratégia utilizada no processo ensino-aprendizagem 

deve se adequar a faixa etária da pessoa. É possível perceber também, que os sujeitos 

respondentes do questionário não relacionaram o aprendizado ao conhecimento acumulado, o 

que, de acordo com a teoria de Ausubel, diz respeito aos conhecimentos prévios como ponte 

para o novo conhecimento adquirido, evidenciando que os sujeitos investigados não tinham 

conhecimento, ao menos aprofundado, da teoria em questão ou ainda, que a pergunta feita não 

tenha possibilitado que respostas nesse sentido tenham sido emitidas. 

Na categoria 2. Características e evidências da aprendizagem significativa, 

compreendemos uma maior percepção dos sujeitos com relação à teoria em questão, conforme 

o quadro abaixo. 

 

Quadro 7 - Evidências - Categoria 2 (Características e evidências da Aprendizagem 

Significativa) 

 

 

Categoria 2. 

Características e evidências da 

Aprendizagem Significativa 

 

Indicadores 2 e 3 

QI 

 

76,9% 

                                       Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

No questionário aplicado aos participantes, as características da TAS são evidenciadas 

em 76,9% das transcrições. Para um dos sujeitos, a aprendizagem significativa, estaria 
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vinculada a prática, ou seja, a utilização daquilo que foi aprendido. Outra característica é a da 

estabilidade, ou seja, “que vai ficar na mente de cada discente (Licenciando D)”. A referência 

aos conhecimentos prévios foi apresentada na maior parte das transcrições e podem ser 

evidenciadas nos exemplos/nas falas a seguir: 

- A aprendizagem significativa é a junção do conhecimento prévio com o conhecimento 

ensinado e conhecimento que pode ser repassado (Licenciando E). 

- Aprendizagem significativa é onde o educando aprende a partir dos conhecimentos 

prévios (Licenciando F). 

- Quando o aluno faz relação do conhecimento adquirido com o seu conhecimento 

prévio (Licenciando G). 

- É o aprendizado construído sobre o que já se tem uma base (Licenciando H). 

Podemos inferir que, mesmo não tendo um conhecimento mais amplo da TAS (segundo 

declaração dos próprios licenciandos, os mesmos já haviam ouvido falar da teoria, mas de forma 

muito superficial), estes (mesmo que de forma intuitiva), relacionam a aprendizagem 

significativa a algo duradouro e benéfico para aquele que a possui. 

Levando em conta o que é proposto por Ausubel (1980), a aprendizagem pode ser 

caracterizada como mecânica ou significativa, sendo um equívoco pensar que toda 

aprendizagem é significativa. Também devemos considerar que, mesmo sendo características 

da aprendizagem significativa, aquilo “que vai ficar na mente de cada discente (Licenciando 

I)” ou “Tudo que é aprendido e não decorado, ou seja, um conhecimento que depois de 

adquirido se torna usual (Licenciando J), individualmente não favorecem sua compreensão, 

considerando a importância dos conhecimentos prévios na consolidação do conhecimento 

adquirido. 

O fator domínio do conhecimento para demonstrar que aprendeu como condição para 

que se possa reconhecer a aprendizagem significativa, pôde ser evidenciado no QI, conforme 

as falas abaixo: 

- Eu acredito que a partir do momento que ele consegue repassar seu conhecimento ou 

aplicar o que ele aprendeu (Licenciando K). 

- Verificando se o aprendiz tem uma visão própria do que foi ensinado (Licenciando L). 

- Não é fácil, mas é analisando a participação, a interação com o conteúdo, a 

assimilação dos conhecimentos (Licenciando A). 

É possível ainda, perceber sugestões de estratégias para avaliar se, ocorreu de fato, a 

aprendizagem significativa, de acordo com as afirmativas a seguir: 
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- Através de conversas sobre um determinado assunto, dá para notar se o aluno 

compreendeu, através de jogos, textos (Licenciando B). 

- Através de atividades sobre o assunto exposto (Licenciando C). 

Nesse sentido, perceber se de fato ocorreu aprendizagem significativa não é uma tarefa 

fácil, conforme já alertava Ausubel (1980) quando chamava atenção para os riscos de confundir 

os dois tipos de aprendizado em que, a aprendizagem mecânica tem, geralmente, como forma 

de avaliação o uso de testes e avaliações que logo são esquecidos. Em decorrência disso, o autor 

sugere o uso de situações problemas diferenciados, nas quais o educando precisa mobilizar os 

conhecimentos existentes de modo articulado com os novos, para conseguir resolvê-los e 

mantê-los em sua estrutura cognitiva. 

Quanto a categoria 3. Uso de metodologias diversificadas na prática docente, é possível 

perceber que os professores reconheciam a importância de se trabalhar metodologias 

diferenciadas nas aulas de Química, como podemos observar no quadro abaixo. 

 

Quadro 8 - Evidências - Categoria 3 (Uso de metodologias diversificadas na prática docente) 

 

Categoria 3. 

Uso de 

metodologias/Organização do trabalho 

docente através de metodologias 

diversificadas 

 

Indicadores 4 e 5 

QI 

 

 

53,9% 

                      Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Na análise do QI, podemos observar que os graduandos, apesar de reconhecerem a 

importância de uma prática que transponha o tradicional, estes não sabem como fazer isso 

acontecer na prática, como podemos observar nos enunciados abaixo: 

- Com aplicações de metodologias diferenciadas fazer aulas mistas, ou seja, aulas 

tradicionais e aulas com metodologias diferenciadas (Licenciando D). 

- De forma que o aluno seja o mais participativo possível (Licenciando E). 

- Pretendo mesclar a metodologia tradicional com a alternativa (Licenciando F). 
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Salientamos que um participante conseguiu explicar como trabalharia suas aulas de 

forma diferenciada “Aulas contextualizadas com o cotidiano e se possível após conteúdo 

teórico anteriormente ministrado utilização de jogos, práticas” (Licenciando G) e outro, 

demonstrou que levaria em conta os conhecimentos prévios do aluno para desenvolver suas 

aulas “Para preparar uma aula deve-se saber o que o aluno já sabe, a partir daí deve-se 

construir o conhecimento sobre o que o aluno já sabe, que será a base para a construção do 

novo conhecimento” (Licenciando H). 

Comparando os dados obtidos nas categorias 2 e 3, entretanto, podemos perceber que, 

apesar de apresentarem uma boa percepção acerca da aprendizagem significativa, os 

graduandos não fazem uso de muitas estratégias diferenciadas, o que pode estar relacionado a 

sua própria formação, enquanto licenciando em Química. 

Os dados obtidos mostram que os graduandos, em grande parte, reconhecem algumas 

características das evidências da aprendizagem significativa, no entanto, não utilizam-se de 

práticas educativas que proporcionem essa aprendizagem. 

É importante considerar que dada a pouca familiaridade dos licenciandos participantes 

da oficina acerca da TAS e das UEPS, alguns dos passos sugeridos para a elaboração de uma 

UEPS só ficaram mais claros conforme foram sendo postos em prática, quando desafiados a 

elaborar uma UEPS.  

 

4.2 PERCEPÇÕES SOBRE UEPS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

4.2.1 Discutindo as UEPS e Aprendizagem Significativa  

 

Nesta seção descrevem-se as observações realizadas durante a oficina para apresentação 

da proposta evidenciando os fatos considerados relevantes e as reflexões advindas desta análise. 

Quando se discute as teorias educacionais no contexto escolar, é necessário, segundo 

Tardif (2014), transformar as teorias professadas em teorias praticadas. Nesse sentido, a 

formação de professores deve ser estruturada de modo a minimizar a dissociação entre 

formação e cotidiano escolar, ou seja, demonstrar ao professor a importância da interação entre 

a escola e meio acadêmico. Esse foi nosso intuito ao apresentar a estratégia didática por meio 

de uma oficina pedagógica, na qual os licenciandos puderam discutir sua prática pedagógica 

em seu ambiente de formação, associando a teoria trabalhada à sua prática docente. 

Ao iniciarmos a oficina, pudemos observar que os alunos estavam atentos às colocações, 

e alguns comentaram que já tinham visto as teorias de aprendizagem em uma disciplina já 
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concluída pelos mesmos, o que os ajudou a lembrar de alguns termos falados durante a 

apresentação.  

No que se refere ao uso das UEPS enquanto estratégia didática, os participantes 

colocaram que seu uso até poderia gerar resultados positivos se fossem utilizadas em uma 

instituição como a que configurou o campo da pesquisa aqui apresentada, no caso, o IFRN. 

Porém, se trabalhadas em escolas públicas estaduais, seu uso seria ineficiente, como pode ser 

observado na fala de um dos participantes destacada a seguir.  

- “Talvez, se for numa escola assim.(pausa)...que tenha mais...(pausa)...por exemplo, 

assim como o IF, se fosse feito esse tipo de pesquisa, talvez obtivéssemos resultados mais 

significativos ao meu ver, ao menos no que se refere a questão do interesse dos alunos”.  

A pesquisadora indagou o participante acerca do porquê de tal afirmação e o mesmo 

explicou que o interesse do aluno de uma instituição pública federal é maior em relação a alunos 

de instituições públicas estaduais. Este olhar dos graduandos acerca do baixo grau de interesse 

dos alunos de escolas estaduais pode ser decorrente da prática pedagógica destes, desenvolvida 

nessas instituições, os quais afirmaram ter muita dificuldade para utilizar metodologias 

diferenciadas nas aulas, pois segundo eles, os alunos estão “acostumados” com atividades 

“fáceis” e “rápidas”, que não necessite muito do empenho do aluno, por meio de aulas 

expositivas, tendo o professor como detentor do conhecimento e o aluno apenas receptor, o que 

vai contra os preceitos da AS, que tem o professor como mediador do conhecimento, não o 

detentor.  

A pesquisadora destacou também as condições para a ocorrência da aprendizagem 

significativa indicadas por Moreira, sendo uma delas a predisposição do aluno para aprender. 

No que se refere a isso, um participante colocou que, quando a atividade sugerida pelo professor 

não tem a atribuição de nota, o aluno não demonstra interesse em participar, pois este não se vê 

obrigado a participar da atividade se ao final não houver atribuição de uma nota, fato decorrente 

do desenvolvimento de um ensino tradicional, que atribui mais importância aos resultados finais 

expressos através de números.  

Acredito que outro fator que também pode influenciar nesse pensamento seja o ensino 

voltado para resultados rápidos e bem expressivos numericamente, que visa preparar o aluno 

para vestibulares e seleções.  

Sobre isso, Simon Schwartzman, doutor em Ciência Política pela Universidade da 

Califórnia-Berkeley, atualmente pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, 

aponta que nessa etapa da educação básica existe uma sobrecarga excessiva de informações, o 

que não privilegia a formação para a vida em sociedade: “Há uma carga muito grande de cursos 
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em que se pede ao aluno para decorar e repetir certos conteúdos. O sistema não é formativo e 

está muito condicionado pela competição para a universidade – o que determina o conteúdo dos 

cursos.” (SCHWARTZMAN, 2010, p. 17). 

Para o pesquisador, essa formação não é considerada adequada, uma vez que os cursos 

considerados os melhores no ensino médio, são aqueles que preparam para os melhores 

vestibulares. O autor aponta ainda que o curso médio, voltado para a preparação para o 

vestibular, prejudica aqueles que não pretendem realizar o exame, uma vez que exige um 

conhecimento muito detalhado por parte dos alunos, o que é eficaz para as seleções 

(SCHWARTZMAN, 2010). 

Quando discutidos os passos sequenciais sugeridos por Moreira para a elaboração de 

uma UEPS, alguns participantes colocaram que, para o professor da escola estadual, seu uso 

seria muito complicado, até mesmo inviável, levando em consideração questões como carga 

horária elevada, que impossibilitaria a existência de tempo para o desenvolvimento de 

atividades fundamentadas em forma de uma UEPS, conforme fala de um dos participantes: 

- “Eu acho que fica uma carga muito pesada para o professor, que já tem dificuldades 

em trabalhar do modo tradicional, imagine então para criar essas condições sugeridas...”. 

Outro participante, no entanto, apontou que o trabalho com UEPS depende também do 

interesse do professor, que consegue inserir a estratégia em suas aulas: 

- “[...eu acho que com qualquer conteúdo, se o professor tiver um pouquinho de imaginação, 

consegue aplicar as UEPS...]”. 

Um deles afirmou que já utilizou metodologias diferenciadas em suas aulas, como a 

aplicação de um jogo didático, por exemplo, e que foi positivo. Expressaram também que o 

professor, ao utilizar estratégias diferenciadas, deve principalmente, focar nos assuntos que 

envolvem cálculos matemáticos, pois segundo eles são os mais difíceis de serem trabalhados 

com os discentes. Indicaram ainda que o professor poderia realizar a avaliação do aluno de 

modo que este não percebesse, para que haja uma participação espontânea dos discentes, sem 

um interesse relacionado a obtenção de nota, por exemplo. Outro participante apontou que, 

quando o aluno sabe que a atividade acarretará na obtenção de nota, este participa prontamente, 

entretanto quando é informado que a atividade não resultará em uma nota, se recusa a participar. 

Deste modo, avaliar o aluno sem informá-lo, através da realização de atividades 

atrativas, que despertem o interesse do aluno, seria, segundo os graduandos, um caminho 

favorável para a construção de um ensino mais significativo para os alunos, ao mesmo tempo, 

o professor teria alunos mais participativos.  
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Considero o caminho apontado pelos licenciandos, oportuno, uma vez que deve partir 

do professor uma postura que vise a superação do ensino que valoriza mais os resultados finais, 

ao invés do processo, nesse caso, a valoração das notas obtidas e não o conhecimento adquirido. 

Ao analisar as colocações aqui destacadas, pôde-se perceber que, na visão dos 

graduandos, o uso de UEPS torna o trabalho do professor ainda mais exaustivo do que já é, pois 

requer mais tempo e dedicação do docente para o preparo e implementação da estratégia em 

suas aulas. Os mesmos, no entanto, reconhecem que a estratégia pode ajudar o professor a tornar 

sua aula mais atrativa e interessante para o aluno, podendo ser um caminho para a superação 

do ensino tradicional. 

No que se refere ao uso das UEPS, um dos participantes da oficina afirmou o seguinte, 

quando indagado acerca do papel das UEPS: 

- “É um material didático alternativo ao tradicional”. 

Um dos participantes apontou que, quando o professor conclui uma avaliação, não sabe 

se houve de fato aprendizado e que o mesmo ocorre quando o docente aplica um jogo didático, 

sendo que, uma forma de avaliar o grau de entendimento do aluno sobre o que lhe foi 

apresentado é através da aplicação de um questionário diagnóstico, explicitando que a ação é 

realizada por eles em suas aulas como forma de avaliação da aprendizagem.  

Acreditamos que as discussões e os conhecimentos mobilizados e construídos durante a 

oficina possibilitaram aos professores em formação refletirem sobre sua prática docente e que 

repensassem seus modos de trabalhar os conteúdos químicos, a partir da incorporação de 

estratégias de ensino que privilegiem o educando enquanto sujeito no processo de construção 

do conhecimento. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS GRADUANDOS EM QUÍMICA SOBRE AS 

UEPS 

 

As assertivas constituintes da escala de Likert totalizam oito (08) e objetivou abordar as 

seguintes categorias de análise dos resultados:  

 

a) Categoria 01 – O uso das UEPS na formação inicial (A1-A2)  

b)  Categoria 02 – A elaboração das UEPS (A3-A6) 

c)  Categoria 03 – A utilização das UEPS na prática docente (A7-A8) 

Após a análise dos dados e cálculo das médias e desvio padrão para cada assertiva, os 

resultados foram apresentados em gráficos e discutidos, conforme apresentados a seguir.  
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4.3.1 O uso das UEPS na formação inicial 

 

A primeira categoria de análise se refere à contribuição da estratégia apresentada para a 

formação inicial dos graduandos, enquanto docentes de Química, bem como, se os investigados 

sentiram-se motivados para utilizá-la em sua prática docente, conforme as assertivas a seguir: 

a)  A1 – A oficina sobre UEPS contribuiu para minha formação inicial, enquanto 

licenciando (a) em Química; 

b)  A2 – Me senti motivado (a) para incorporar na minha prática docente o 

planejamento e a execução das UEPS nas aulas de Química do Ensino Médio. 

Os dados referentes a primeira categoria de análise, o uso das UEPS na formação inicial 

(A1 – A2), estão representados no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Concepções dos discentes - Categoria 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O primeiro bloco da escala de Likert objetivou conhecer se a oficina sobre UEPS 

contribuiu de algum modo para a formação inicial dos graduandos. Para A1 foi obtida a média 

de 3,90. A partir do valor do desvio padrão, relativamente baixo (0,60), podemos perceber um 

resultado positivo entre as respostas, o que significa que a maior parte dos discentes 
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concordaram com a primeira assertiva. Este resultado nos diz que os graduandos, em sua 

maioria, percebem a ação relacionada às UEPS como um momento colaborativo para seu 

processo de formação, o que pode indicar a necessidade de momentos como este, que propiciem 

a discussão e reflexão dos licenciandos, acerca de seu processo de formação profissional, 

momentos nos quais os discentes têm a oportunidade de exporem suas angústias e aflições, 

acerca de sua prática. Conforme aponta Regio et al (2013), esse processo de construção do 

professor acontece de forma permanente e constante, no qual, o docente enquanto ser reflexivo, 

busca melhorar sua prática docente e seu conhecimento profissional, exercendo no espaço da 

sala de aula, o ato de ressignificar o conceito de ser professor. 

A compreensão acerca do processo de formaação e das condições de atuação as quais 

estão sujeitos os professores de Química é de crucial importância para que se possa pensar em 

políticas de formação inicial e continuada adequadas ao real quadro das necessidades 

formativas destes. 

Sobre isso, Rodrigues e Mendes Sobrinho (2006 apud CIRÍACO, 2009, p. 4) apontam 

que: 

 

 
Na elaboração das propostas curriculares, é fundamental a contribuição das 

pesquisas qualitativas realizadas no campo da educação, principalmente as de 

análise do cotidiano escolar. A análise das práticas pedagógicas dos 

professores, inseridas no cotidiano da escola, possibilitou o estudo da escola 

nos cursos de formação de professores e apontou para a necessidade de 

articular formação inicial e formação continuada. 

 

 

A discussão acerca de aspectos relacionados a formação de professores, significa 

discutir sobre de que forma sua atuação relaciona-se com o fracasso ou sucesso do ensino e da 

aprendizagem e de que forma o docente pode colaborar para a elevação positiva apontada por 

indicadores educacionais, pois, segundo Perrenoud; Paquay; Altet; Charlier (2001) o ato de 

ensinar consiste em fazer aprender, o que sem a sua finalidade de aprendizagem, não existe 

ensino. Entretanto, o “fazer aprender” se dá através da comunicação e aplicação, sendo o 

professor um profissional da aprendizagem, aquele que cria condições de aprendizagem e as 

regulariza de forma interativa em sala de aula. 

Dando continuidade à análise, verificamos também, que os discentes perceberam as 

UEPS como uma alternativa viável a ser encaixada em sua prática docente e que mostram 

interesse por atividades que venham a agregar em seu processo de formação, contribuindo para 

o bom desenvolvimento do trabalho docente, o que significa que sentiram-se motivados para 
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utilizar a estratégia apresentada em suas aulas de Química (A2) (média 3,80 e desvio 0,60). No 

que diz respeito à atuação do professor, Santos (2013) aponta que, em um momento de 

mudanças e incertezas, o desafio de contribuir com a educação do jovem, futuro cidadão, leva 

o professor a entender que deve exercer um novo papel, de acordo com os princípios de ensino-

aprendizagem adotados, como saber lidar com os erros, estimular a aprendizagem, auxiliar os 

alunos a se organizarem, educar através do ensino, dentre outros. Ainda nesse sentido, Cagliari 

(2002) afirma que o professor necessita entender como acontece o processo de aquisição do 

conhecimento de seus alunos, saber como eles se situam em termos de desenvolvimento 

emocional e como evoluem no processo de interação social, pois deste modo, poderá 

encaminhar o processo de aprendizagem de uma forma agradável e produtiva. Assim, o docente 

terá mais liberdade para selecionar os métodos e técnicas que considere mais adequados para 

sua turma, pondo a sensibilidade acima de qualquer modelo pré-estabelecido. 

No que se refere ao atual modelo de educação, Schön (1995) aponta que, o professor 

enquanto detentor de autonomia, tem a possibilidade de refletir, decidir e criar na sua própria 

prática pedagógica, afim de promover uma aprendizagem significativa, a qual necessita para 

sua ocorrência, dentre outras ações, a participação ativa do estudante, a consideração dos 

conhecimentos prévios destes e a utilização de materiais educativos que sejam potencialmente 

significativo, isto é, um material que se relacione com a estrutura cognitiva do aprendiz.  

No que se refere ao uso das UEPS enquanto estratégia de ensino diversificada ao 

tradicional, Maldaner (2006) afirma que, dentro de uma concepção histórico-cultural de ensino 

e aprendizagem, de aluno e professor, de matéria e currículo, é possível melhorar 

significativamente, o nível de conhecimento químico aprendido na escola. Para isso é 

necessário superar o tradicionalismo presente nas propostas de Ensino de Química em que todo 

o trabalho escolar gira em torno dos conteúdos descontextualizados o qual é adequado apenas 

para quem já tem conhecimentos em Química. Isso é visto nos conteúdos contemplados nos 

livros didáticos utilizados pelos professores sendo que muitos desses livros são conteudistas e 

pouco contextualizados. 

Nesse sentido, Carvalho; Batista; Ribeiro (2007, p. 35) afirma que “A disciplina de 

química abordada no ensino médio por diversas vezes é vista como um assunto que não desperta 

o interesse dos estudantes, apesar de possuir um conteúdo vasto e que se encontra extremamente 

presente em nosso cotidiano.” 

Destacamos a importância das concepções dos discentes no que diz respeito à 

interferência de metodologias diferençadas ao convencional na construção dos conhecimentos 

no processo de formação inicial. Isto se constitui em um fator de grande relevância para a 



77 
 

mobilização de atitudes que favoreçam o uso de tais metodologias, por parte dos discentes, no 

processo de ensino-aprendizagem, para a promoção de uma aprendizagem efetiva. 

 

4.3.2 A elaboração das UEPS 

 

A segunda categoria de análise refere-se ao processo de elaboração de uma UEPS, no que 

diz respeito às dificuldades enfrentadas pelos participantes referentes ao tempo de elaboração e 

a sequência de organização que deve levar em consideração os níveis crescentes de 

complexidade no processo de construção do conhecimento. Procuramos identificar, ainda, se 

para os pesquisados não houve nenhuma dificuldade no processo de elaboração das UEPS e se 

fatores como interesse e dedicação, influenciaram na elaboração, conforme as assertivas a 

seguir: 

a)  A3 - A maior dificuldade de se trabalhar com UEPS está relacionada ao tempo de 

elaboração; 

b)  A4 - Para a elaboração da UEPS é necessário saber organizá-la sequencialmente 

levando em consideração os níveis crescentes de complexidade no processo de construção 

do conhecimento; 

c)  A5 - Não senti nenhuma dificuldade para elaboração e desenvolvimento da UEPS; 

d)  A6 - Para a elaboração de uma UEPS é necessário ter interesse e dedicação. 

 Os dados referentes à segunda categoria de análise, a elaboração das UEPS (A4 – 

A6), estão representados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Concepções dos discentes - Categoria 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Este segundo bloco foi destinado para avaliarmos a opinião dos discentes acerca das 

principais dificuldades enfrentadas na elaboração de uma UEPS. Alguns discentes apontaram 

que uma das dificuldades de se trabalhar com as UEPS relaciona-se ao tempo necessário para 

sua elaboração (A3) (média 4,60) e também a necessidade de se considerar os níveis crescentes 

de complexidade no processo de construção do conhecimento (A4) (média 4,30). A dificuldade 

relacionada ao tempo pode estar atrelada à rotina, às vezes estafante, do professor que possui 

uma sobrecarga de trabalho alta, que geralmente possuem várias turmas, nas quais ministram 

aulas todos os dias. Para os discentes, tais aspectos se constituem como dificuldades para a 

elaboração e desenvolvimento de uma UEPS (A5) (média 2,80).  

Outro motivo pode estar atrelado aos cursos de formação de professores que vêm 

deixando a desejar em alguns aspectos, conforme aponta Nóvoa (2009), ao analisar que as 

dificuldades dos professores colocarem em prática concepções e modelos inovadores estão 

relacionadas ao fechamento das instituições em si mesmas, seja devido a um academicismo 

excessivo, seja a um empirismo tradicional. O autor assinala que, apesar da dificuldade em 

manter um equilíbrio entre a inovação e a tradição, é necessário combater a reprodução de 
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práticas de ensino, pois, frequentemente, esse tipo de prática não se fundamenta em um espírito 

crítico ou em um esforço para a promoção de mudanças.  

Na visão dos licenciandos, no processo de elaboração de uma UEPS não basta existir 

apenas interesse e dedicação (A6) (média 2,70), pois, segundo os mesmos, o fator tempo é um 

limitante no que se refere ao uso de práticas pedagógicas diferenciadas, como as UEPS. Aqui 

percebemos um desvio um pouco elevado (1,60), o que indica que houve uma pequena 

dispersão entre a opinião dos discentes acerca dessa assertiva. 

Enfatizamos que a discussão aqui tratada é na perspectiva da aprendizagem 

significativa, de uma necessidade da criação (ou interação) de subsunçores na estrutura 

cognitiva do aluno que, quando não os dispõe, ou não consegue atribuir significado ao assunto 

trabalhado em sala de aula, acaba aprendendo de forma mecânica e não significativa. Deste 

modo, a aprendizagem dita mecânica, voltada para a memorização dos conteúdos, acaba por 

vezes promovendo uma maior necessidade do aluno atribuir significados aos conteúdos por si 

mesmo.  

Ressaltamos ainda que não é nosso intuito aqui definir o certo ou errado no ensino, e 

sim, entender e perceber sinais da aprendizagem significativa, bem como apontar caminhos 

para a promoção deste tipo de aprendizagem, através da inserção de estratégias de ensino que 

auxiliem o professor na condução do aluno à uma aprendizagem com significados, partindo de 

realidades vividas no âmbito escolar na perspectiva docente e do diálogo entre professor-aluno, 

à luz da teoria. Nesse caso, as UEPS se apresentam como uma possibilidade que podem atender 

as condições para que a aprendizagem ocorra de forma significativa, por colocarem o aluno 

como elemento central no processo de produção do conhecimento.  

 

4.3.3 A utilização das UEPS na prática docente 

 

A terceira e última categoria de análise se refere a utilização das UEPS na prática 

docente. Buscamos saber se os docentes já tinham algum conhecimento sobre a estratégia 

apresentada e se a sua formação influenciou de algum modo na utilização ou não da 

metodologia, conforme as assertivas a seguir:  

a)  A7 - A estratégia de ensino apresentada pela pesquisadora já foi trabalhada pelo 

meu professor em sala de aula; 

b)  A8 - A dificuldade em trabalhar com UEPS relaciona-se ao processo de 

formação dos professores, que não utilizam essa abordagem, trabalhando o 

ensino no modelo transmissão-recepção. 
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  Os dados referentes à terceira categoria de análise, a utilização das UEPS na 

prática docente (A7 – A8), estão representados no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Concepções dos discentes - Categoria 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Com este último bloco de categorias (A7-A8) pretendemos avaliar a opinião dos 

discentes acerca do seu conhecimento sobre UEPS e se a existência de dificuldades no processo 

de elaboração se relacionou ao seu processo de formação. Inicialmente, a partir da assertiva de 

que a estratégia de ensino apresentada já foi utilizada por algum professor em sala de aula, 

segundo a média obtida (A7) (média: 4,70) e desvio (0,48), obtemos um resultado afirmativo, 

sugerindo que a formulação da assertiva 7 não ficou adequada, uma vez que confirmaram não 

utilizar tal abordagem em seu curso de licenciatura em Química (A8) (média 4,40). Além disso, 

o resultado obtido para a assertiva 7 contradiz o que foi debatido e confirmado na ação (oficina) 

realizada junto aos discentes, em que estes afirmaram não conhecer a estratégia apresentada. O 

que possivelmente também pode ter ocorrido foi uma interpretação equivocada dos discentes, 

que podem ter relacionado a afirmativa à teoria discutida na oficina, no caso a aprendizagem 

significativa e não as UEPS propriamente. 

Ressaltamos também que, os discentes destacaram que a dificuldade em trabalhar com 

UEPS relaciona-se ao processo de formação dos professores, que não utilizam essa abordagem, 



81 
 

o que pode indicar que a referida instituição, campo da pesquisa aqui apresentada, vem 

trabalhando o ensino no modelo tido como tradicional, não incluindo sugestões de práticas 

pedagógicas que privilegiem a reflexão do docente acerca de sua prática de ensino (A8) (média 

4,40).  

No que se refere ao processo de formação de professores, Perrenoud; Paquay; Altet; 

Charlier (2001) aponta que a profissionalização docente é constituída por um processo de 

racionalização dos conhecimentos, os quais são postos por meio de ações e práticas, eficazes 

numa determinada situação. É necessário saber ensinar, desenvolver uma prática eficaz de 

aprendizagem por parte dos alunos e não apenas saber dominar os conteúdos.  

Sobre isso, Maldaner (2000) ressalta que o professor, sendo um profissional capaz de 

ensinar algo à alguém, tem sua dimensão usual do que é ser professor, totalmente restrita e não 

problematizada, o que restringe a formação de professores à fases estanques nos cursos de 

magistério, Pedagogia, Licenciaturas e formação continuada.  

Tais fases estanques nos conduz à pensar em uma formação descontínua de professores, 

em que não há articulação entre os cursos de graduação, especializações, mestrado e ainda, 

cursos de curta duração de formação continuada, os quais acabam em fases estanques, sem 

sentido e conexão com as reais necessidades do professor, não alcançando o objetivo de 

impactar com mudanças significativas na prática pedagógica.  

Carvalho e Gil-Pérez (2001, p. 14) afirma que existe uma interpretação errônea do 

ensino, o qual é concebido de maneira espontânea como “[...] algo essencialmente simples, para 

o qual basta um bom conhecimento da matéria, algo da prática e alguns complementos 

psicopedagógicos”, nada de muita especialização. 

A concepção simplista e espontânea do ensino, principalmente o Ensino de Química, de 

que não precisa se preparar muito a não ser dominar o conteúdo específico, ou de que não 

precisa se profissionalizar a cada dia, deve-se em parte a separação das disciplinas pedagógicas 

das disciplinas específicas e da não articulação destas. E quando o professor se depara com 

situações reais e complexas, próprias da interação com o conhecimento ou com a diversidade 

das relações da sala de aula, muitas vezes, sente-se como se estivesse vazio de conhecimentos 

úteis para mediar tais situações. 

A partir desse resultado é possível sugerir que o atual modelo de ensino adotado nos 

cursos de formação de professores pode apresentar ainda características de um ensino que 

prepara o futuro professor para trabalhar os conteúdos de forma mecânica com os alunos, 

pondo-os à margem do processo de ensino-aprendizagem e não no centro, como sugere 

Moreira.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este trabalho, cujo objetivo foi a sistematização e aplicação de uma oficina 

pedagógica sobre UEPS, buscamos responder a problemática “Em que medida uma intervenção 

didática estruturada em UEPS (MOREIRA, 2012b) pode ser vista por Licenciandos em 

Química, como viável e interessante para trabalhar conteúdos químicos?”. Ao mesmo tempo, 

cabe tecer algumas considerações a respeito dos desdobramentos e reflexões ocorridos no 

percurso e as perspectivas advindas da pesquisa. 

Considerando a aplicação da oficina, diante do observado, por meio dos instrumentos 

utilizados nesta pesquisa, pode-se inferir que os discentes participantes acreditam na utilização 

de UEPS como estratégia de ensino promotora de uma aprendizagem significativa, bem como 

sentiram-se motivados para incorporar a estratégia apresentada à sua prática pedagógica. Além 

disso, seu uso contribui para a superação do ensino tradicional, proporcionando ao professor 

redirecionar sua prática, com vistas à um ensino que possibilite o espírito crítico e reflexivo do 

estudante, ao passo em que este consiga reproduzir os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula na sua vida cotidiana, atendendo as dimensões da aprendizagem significativa, conforme 

aponta Ausubel.  

As atitudes e crenças sobre UEPS nos mostram a visão dos participantes sobre a 

utilização das mesmas em sua prática. A partir da aplicação do questionário diagnóstico, 

entendemos que na visão dos discentes, cada indivíduo aprende de acordo com sua faixa etária, 

pois quanto maior forem as experiências vividas, maior será a quantidade de conhecimentos 

prévios acumulados em sua estrutura cognitiva, conforme afirma Ausubel. Percebemos também 

que, os participantes reconhecem algumas características da aprendizagem significativa, no 

entanto, pouco utiliza em sua prática esse tipo de metodologia, que possibilite a aprendizagem 

a partir de conhecimentos pré-existentes.  

A partir da aplicação da escala de Likert, pudemos perceber que os discentes se sentiram 

motivados quanto ao uso das UEPS em suas aulas, no entanto, os mesmos afirmaram também 

sentir dificuldades no que se refere à sua elaboração, fato que pode estar atrelado ao ensino 

tradicional vivenciado por estes, pautado em metodologias as quais não põem o educando com 

principal sujeito na construção do conhecimento. Pudemos perceber também, que os discentes 

não conheciam a estratégia apresentada, fato que pode estar atrelado ao desenvolvimento de um 

ensino ainda voltado para o tradicional.  

Dentre os pontos negativos apontados pelos discentes, tanto nos diálogos estabelecidos 

durante os encontros, quanto nos instrumentos de avaliação da proposta, destaca-se o fator 
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"tempo", pois segundo eles, é insuficiente para um maior aprofundamento da proposta de 

trabalho, principalmente os princípios da TAS e passos que fundamentam a organização de uma 

UEPS. 

Por fim, percebemos que a atividade da pesquisa-ação desenvolvida neste trabalho 

possibilitou momentos de reflexão entre licenciandos do curso de Licenciatura em Química e 

se mostrou eficaz na medida em que suscitou posicionamentos e atitudes positivas por parte 

dos discentes, no que se refere a concepção dos envolvidos na pesquisa acerca do uso de 

estratégias de ensino diferenciadas.  

A partir dos resultados e discussões obtidos neste estudo, sugerimos como trabalhos 

futuros a necessidade da investigação, em outros níveis de ensino, da visão da utilização das 

UEPS, bem como de outras metodologias, que possibilitem um ensino potencialmente 

significativo, tais como na formação continuada de professores de Química e de alunos do 

ensino médio, bem como a necessidade de oportunidades de aperfeiçoamento aos professores, 

que têm em momentos de discussões relacionados à sua prática pedagógica, como o 

desenvolvido no trabalho aqui apresentado, a possibilidade de refletir acerca de prática, numa 

perspectiva de mudança da qualidade de ensino. 

Apontamos também a necessidade de que as UEPS, enquanto estratégia para o trabalho 

com tópicos de ensino, os quais subsidiem o trabalho dos professores a significar a prática 

docente, não sejam abordadas como propostas estanques e sem continuidade, e sim que possam 

favorecer o esclarecimento de dificuldades decorrentes do processo de ensino.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presente proposta de intervenção didática é destinada à formação inicial de 

professores de Química do Ensino Médio, com o objetivo de inserir práticas pedagógicas para 

o Ensino de Química, utilizando as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) 

como estratégia de ensino. A elaboração desta oficina fundamenta-se na Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS).  

 Carvalho e Perez (2001) ressaltam que o desenvolvimento do trabalho do professor, 

numa perspectiva problematizadora, é sinalizado quando se discute a necessidade de se 

construírem atividades inovadoras que conduzam os alunos ao desenvolvimento conceitual a 

partir de atividades de ensino diferenciadas. Os autores destacam que os professores podem 

atuar como orientadores do trabalho dos alunos para que estes alcancem os diferentes objetivos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

 O planejamento desta intervenção didática foi proposta como uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), a partir de uma situação-problema, que, ao mesmo tempo 

em que atua como organizador prévio também possibilita despertar a intencionalidade para que 

ocorra a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012).  

 As atividades propostas buscam apresentar aos licenciandos as UEPS e os passos 

sugeridos por esta, de forma a contribuir com as práticas educativas dos professores em 

formação. 

 Levando-se em conta que esta proposta de oficina destina-se a formação inicial de 

professores, torna-se necessário discorrer algumas considerações acerca dos pressupostos 

teóricos que embasam a estruturação do trabalho pedagógico indicado pela intervenção 

didática. Assim, apresentam-se inicialmente alguns conceitos com o objetivo de expor a teoria 

aos professores em formação, para que estes possam realizar uma análise crítica da mesma e, 

também, subsidiá-los na possibilidade de, dentro de suas práticas pedagógicas, desenvolverem 

outras UEPS. Posteriormente, será apresentado como desenvolver uma UEPS propriamente dita 

para se trabalhar conteúdos de química para o Ensino Médio. 

 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 
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“Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o 

fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe”. 

(AUSUBEL, 1978 apud MOREIRA, 2009, p.7) 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), voltada para a aprendizagem por 

significação, ou seja, a construção de sentidos para as novas informações a partir de 

conhecimentos que os estudantes já possuem sobre o objeto de estudo, foi proposta em resposta 

a aprendizagem por meio de memorização e à aprendizagem por descoberta. Ocorre através da 

reorganização da estrutura cognitiva por meio da interação entre o que o aluno já sabe –

subsunçor – e as novas ideias, as quais transformam-se pelas ações de assimilação, reflexão e 

interiorização com construção de novos sentidos.  

Para a ocorrência da aprendizagem significativa são necessárias algumas condições 

específicas: 

 

  O novo conhecimento deve ser potencialmente significativo; 

 O aluno deve possuir uma pré-disposição a aprender. 

 

Os mecanismos da Aprendizagem Significativa são: 

 

 Diferenciação progressiva: fundamentada no princípio da relação entre um conceito 

mais geral (inclusor) já assimilado e os conceitos mais específicos que se integram e se 

subordinam ao mesmo; 

 Reconciliação integradora:ocorre quando dois ou mais conceitos relacionam-se em 

termos de significados para integrar um novo conceito de maior generalização. 

 

2.2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) 

 

 Segundo Moreira (2012, p. 3) as UEPS “São sequencias de ensino fundamentadas 

teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, que podem estimular 

a pesquisa aplicada ao ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula.” Estruturam-se a partir 

de um tópico específico e seguem os passos descritos à seguir:  

 

 Proposição de situações-problema que levem o aluno a exteriorizar o que sabem sobre 

a matéria de ensino (AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA); 
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 Apresentação de situações-problema em nível bem introdutório, levando em conta o 

conhecimento prévio, a qual pode funcionar como organizador prévio e dar sentido aos 

novos conhecimentos (SITUAÇÃO-PROBLEMA 1); 

 Apresentação do conhecimento a ser ensinado, levando em conta a diferenciação 

progressiva, ou seja, partindo dos aspectos mais gerais e inclusivos do conhecimento, 

para os menos inclusivos e específicos (SISTEMATIZAÇÃO DOS CONCEITOS); 

 Retomada de aspectos mais gerais e inclusivos (RECONCILIAÇÃO 

INTEGRATIVA); 

 Prosseguimento ao processo de diferenciação progressiva numa perspectiva integradora 

(vídeo, texto), com novas situações-problema em níveis maiores de complexidade 

(SITUAÇÃO-PROBLEMA 2); 

 A avaliação da aprendizagem por meio da UEPS deve ser feita ao longo de sua 

implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidencia de uma 

aprendizagem significativa do conteúdo, também deve haver uma avaliação somativa 

individual (AVALIAÇÃO SOMATIVA INDIVIDUAL); 

 Avaliação da UEPS, que será considerada exitosa se a avaliação de desempenho dos 

alunos/professores fornecer evidências da aprendizagem significativa (AVALIAÇÃO 

DA UEPS). 

 

3 QUADRO RESUMO DA PROPOSTA DAS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS NA OFICINA 

 

 No quadro 1 está delineado o resumo das atividades propostas na oficina sobre UEPS, 

a qual foi sistematizada em momentos que englobam os passos indicados na teoria. 

 

QUADRO 1 - RESUMO DA PROPOSTA DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS 

ALUNOS. 

Etapas de desenvolvimento das 

atividades 

Tempo estimado 

1º Momento: Avaliação diagnóstica – 

Questionário direcionado aos alunos 

25 min 

2º Momento: Apresentação da Situação-

Problema 1 – Exibição de vídeo  

30 min 

3º Momento: Sistematização dos 

Conceitos – Leitura do artigo de Moreira (2012) 

50 min 
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4º Momento: Reconciliação Integrativa 50 min 

5º Momento: Situação-Problema 2 50 min 

6º Momento: Avaliação Somativa 

Individual – Construção das UEPS pelos 

licenciandos 

50 min 

7º Avaliação da UEPS – Aplicação de 

questionário (escala de Likert) junto aos 

licenciandos 

50 min 

FONTE: A autora (2018). 

 

4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES – OFICINA ENVOLVENDO UEPS 

 

1º MOMENTO: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 A avaliação prévia é uma ação realizada no início de um processo de aprendizagem, que 

tem como função a obtenção de informações acerca de conhecimentos, aptidões e competências 

dos estudantes vislumbrando a organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo 

com as situações identificadas. Este tipo de avaliação coloca em evidência as concepções 

prévias de cada aluno, dando possibilidades de conhecer as aptidões, os interesses, as 

capacidades e o contexto dos estudantes (MOREIRA, 2011). 

 

OBJETIVO: Obter, por meio de um questionário direcionado aos alunos, as concepções prévias 

dos mesmos acerca de Aprendizagem Significativa e Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS). 

 

METODOLOGIA: Os participantes receberão um questionário com algumas questões, visando 

suscitar concepções prévias acerca de seus conhecimentos sobre Aprendizagem Significativa. 

As perguntas propostas são: (I) “Para você, a criança, o adolescente e o adulto podem ser 

comparados quando falamos de aprendizagem?”; (II) “Como você interpreta o termo 

“Aprendizagem Significativa”?; (III) “Como identificar se um aprendiz aprendeu ou não com 

significados?”; (IV) “Como você pensa e/ou planeja uma sequencia didática para trabalhar 

suas aulas de química?”. 
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2º MOMENTO: SITUAÇÃO-PROBLEMA 1 

Propor situações-problema, em nível bem introdutório, levando em conta o 

conhecimento prévio do aluno de forma a preparar o terreno para a introdução do conhecimento 

que se pretende ensinar. Tais situações-problema podem envolver já o tópico em pauta, mas 

não para começar a ensiná-lo e funcionar como organizador prévio. Essas situações-problema 

iniciais podem ser propostas através de simulações computacionais, demonstrações, vídeos, 

problemas do cotidiano, representações veiculadas pela mídia, problemas clássicos da matéria 

de ensino, etc., mas sempre de modo acessível e problemático, não como exercício de aplicação 

rotineira (MOREIRA, 2011).  

 

OBJETIVO: Introduzir, por meio de vídeo de apoio, ideias relacionadas ao papel do professor 

nos dias atuais, levando os educandos a refletir acerca do proposto para os professores dentro 

de uma perspectiva de desenvolvimento crítico e reflexivo do aluno. 

 

METODOLOGIA: Exibição de um vídeo que pode ser acessado diretamente na plataforma de 

compartilhamento de vídeos Youtube, o qual apresenta os principais conceitos sobre a 

Aprendizagem Significativa de Ausubel (disponível 

em:https://www.youtube.com/watch?v=5NeHnHvzboI). Após a exibição do vídeo, os 

estudantes distribuem entre si, as respostas prévias, lançadas no 1º Momento, para que eles 

mesmos comentem se concordam ou não com a opinião do colega.  

 

3º MOMENTO: SISTEMATIZAÇÃO DOS CONCEITOS 

 

Uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o conhecimento a ser ensina-

do/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva, começando com aspectos mais 

gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do todo, do que é mais importante na unidade de 

ensino, mas logo exemplificando, abordando aspectos específicos; a estratégia de ensino pode 

ser, por exemplo, uma breve exposição oral seguida de atividade colaborativa em pequenos 

grupos que, por sua vez, deve ser seguida de atividade de apresentação ou discussão em grande 

grupo (MOREIRA, 2011). 

 

OBJETIVO: Introduzir, a partir das observações realizadas no primeiro e no segundo 

momentos, quais os pressupostos teóricos que sustentam a Teoria abordada na oficina.  
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METODOLOGIA: Distribuição do artigo de Moreira (2012), intitulado “Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas” em que o autor apresenta as Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS) e os passos sugeridos para sua construção. Como atividade de leitura, 

será solicitado aos participantes que encontrem entre os princípios alguns dos quais não 

concordassem e que escrevessem seus argumentos a esse respeito. 

 

4º MOMENTO: RECONCILIAÇÃO INTEGRATIVA 

 

Retomar as características mais relevantes do conteúdo em questão, porém de uma 

perspectiva integradora, ou seja, buscando a reconciliação integrativa. Isso deve ser feito por 

meio de nova apresentação dos significados que pode ser, outra vez, uma breve exposição oral, 

a leitura de um texto, o uso de um recurso computacional, um audiovisual, etc. O importante 

não é a estratégia, em si, mas o modo de trabalhar o conteúdo da unidade; após essa terceira 

apresentação, novas situações-problema devem ser propostas e trabalhadas em níveis mais altos 

de complexidade em relação às situações anteriores; essas situações devem ser resolvidas em 

atividades colaborativas e depois apresentadas e/ou discutidas em grande grupo, sempre com a 

mediação do docente (MOREIRA, 2011). 

 

OBJETIVO: Discutir acerca dos passos propostos por Moreira (2012) para a construção de 

unidades didáticas.  

 

METODOLOGIA: Discussão acerca dos princípios sugeridos por Moreira na elaboração de uma 

UEPS utilizando um exemplo de UEPS pronta, explicitando os passos seguidos na proposta. 

Após, perguntou-se aos alunos qual o tema de Química que eles mais gostavam visando 

preparar uma UEPS. 

 

5º MOMENTO: SITUAÇÃO-PROBLEMA 2 

 

Em continuidade, retomar os aspectos mais gerais, estruturantes (aquilo que 

efetivamente se pretende ensinar), do conteúdo da unidade de ensino, em nova apresentação 

(que pode ser por meio de outra breve exposição oral, de um recurso computacional, de um 

texto, etc.), porém em nível mais alto de complexidade em relação à primeira apresentação. As 

situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de complexidade, fornecendo 
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novos exemplos, destacando semelhanças e diferenças relativamente às situações e exemplos 

já trabalhados, ou seja, promover a reconciliação integradora; após essa segunda apresentação, 

propor alguma outra atividade colaborativa que leve os alunos a interagir socialmente, 

negociando significados, tendo o professor como mediador; essa atividade pode ser a resolução 

de problemas, a construção de uma mapa conceitual ou um diagrama V, um experimento de 

laboratório, um pequeno projeto, etc., mas deve, necessariamente, envolver negociação de 

significados e mediação docente (MOREIRA, 2011). 

 

OBJETIVO: Explicitar os passos sugeridos por Moreira para a construção de uma UEPS, para 

que os alunos desenvolvam seu próprio material.  

 

METODOLOGIA: O professor disponibiliza para os alunos alguns exemplos de UEPS prontas 

e pede para que os mesmos destaquem os princípios apresentados no material analisado. 

 

6º MOMENTO: AVALIAÇÃO SOMATIVA INDIVIDUAL 

 

Na avaliação somativa individual, deverão ser propostas questões/situações que impliquem 

compreensão, que evidenciem captação de significados e, alguma capacidade de transferência. 

A avaliação do desempenho do aluno na UEPS deverá estar baseada, em pé de igualdade, tanto 

na avaliação formativa (situações, tarefas resolvidas colaborativamente, registros do professor) 

como na avaliação somativa (MOREIRA, 2011). 

 

OBJETIVO:Avaliar a compreensão e captação dos conhecimentos mobilizados durante a 

oficina.  

METODOLOGIA: Após a exposição das UEPS a pesquisadora deu iniciou à atividade, onde os 

alunos tinham que construir suas unidades sobre um tema de livre escolha. Durante todo o 

restante do encontro, o professor atendeu os alunos esclarecendo suas dúvidas, auxiliando 

alguns a construir suas UEPS. 

 

7º MOMENTO: AVALIAÇÃO DA UEPS 

 

A UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação do desempenho dos alunos 

fornecer evidências de aprendizagem significativa (captação de significados, compreensão, 
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capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para resolver situações-problema). A 

aprendizagem significativa é progressiva, o domínio de um campo conceitual é progressivo, 

por isso enfatiza-se as evidências, não os comportamentos finais (MOREIRA, 2011). 

 

OBJETIVO: Avaliar a compreensão e captação dos conhecimentos mobilizados na oficina sobre 

UEPS. 

METODOLOGIA: Aplicação de um questionário de análise sobre UEPS com base na escala de 

Likert. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro Responsável: 

Com o intuito de analisar as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) 

como parte integrante da dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

(POSENSINO), eu Eliani Jordana da Silva Moreira, mestranda do programa e autora da 

dissertação venho solicitar vossa autorização para participação da pesquisa de forma voluntária.  

Desta forma, gostaríamos de obter o seu consentimento, para participar como voluntário 

da pesquisa intitulada “Unidades de Ensino Potencialmente Significativo: uma contribuição à 

formação inicial de professores de Química do IFRN campus Apodi”. 

O objeto desse estudo é apresentar uma estratégia didática baseada na Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel e estruturada nas Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativo (UEPS) de Marco Antônio Moreira, de forma a contribuir com as práticas 

educativas dos professores em formação. A forma de participação consiste em responder 

questionários e ainda presença em aulas para debater essa metodologia.  

Estou ciente que:  

I) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

II) A desistência não causará nenhum prejuízo a mim;  

III) Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que o meu nome seja mencionado; 

IV)O nome não será divulgado em qualquer fase da pesquisa o que garante o anonimato e a 

divulgação dos resultados será de feita de forma a não identificar os voluntários;  

IV) Fotos serão obtidas apenas após seu consentimento,  

( ) concordo que sejam tiradas fotografias e incluídas em publicações científicas, se necessário.  

( ) concordo que sejam tiradas fotografias e apresentadas em seminários.  

( ) não concordo que sejam tiradas fotografias. 

V) Gravações serão obtidas apenas após seu consentimento,  

( ) concordo que em algum momento da pesquisa pode haver gravações e incluídas em 

publicações científicas, se necessário.  

( ) concordo que em algum momento da pesquisa pode haver gravações e apresentadas em 

seminários.  

( ) não concordo com gravações. 

VI) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final desta pesquisa  

( ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.  

( ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.  

 

Se tiradas fotografias e realizadas gravações, estas serão armazenadas pelo coordenador 

da pesquisa por 5 anos a contar da data final do estudo. 
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O participante não terá nenhum tipo de despesa com o estudo e, em qualquer etapa do 

mesmo, poderá deixar de participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar a 

participação, se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo de qualquer natureza.  

Desde já, agradecemos a participação e colocamo-nos à disposição para maiores 

informações.  

Mestranda: Eliani Jordana da Silva Moreira 

Orientadora: Luciana Medeiros Bertini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________________________________________, RG/CPF 

_____________________________________________, concordo participar do estudo como voluntário. Fui 

informado sobre a pesquisa e seus procedimentos e, todos os dados a seu respeito não deverão ser identificados 

por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento 

a qualquer momento.  

 

Apodi/RN, ................ de.................................... de .................. 

Assinatura: _______________________________________________________________ 
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Questionário para avaliação diagnóstica 
 

 

  

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVAS (UEPS) – CONCEPÇÕES PRÉVIAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sua participação é muito importante para nós! 

I. Para você, a criança, o adolescente e o adulto podem ser comparados 

quando falamos de aprendizagem? 

II. Como você interpreta o termo “Aprendizagem Significativa”?  

III. Como identificar se um aprendiz aprendeu ou não com 

significados? 

IV. Como você pensa e/ou planeja uma sequência didática para 

trabalhar suas aulas de Química? 
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Avaliação das UEPS - Escala de Likert 

 

Este instrumento tem por objetivo a coleta de dados para a pesquisa em nível de mestrado de 

Eliani Jordana da Silva Moreira, discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

(POSENSINO), associação entre UERN, IFRN e UFERSA, orientada pela professora Dr.ª 

Luciana Medeiros Bertini. Deste modo, solicitamos a sua colaboração respondendo as 

perguntas abaixo. Para fins de preservação da sua identidade, os nomes dos sujeitos envolvidos 

nesta pesquisa não serão divulgados.  

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (ESCALA DE LIKERT) 

 

 

ITENS 

 

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DIDÁTICA PELOS 

LICENCIANDOS PARTICIPANTES DA OFICINA SOBRE UEPS 

 

CONCORDO 

PLENAMENTE 

(5) 

 

CONCORDO 

(4) 

 

INDECISO 

(3) 

 

DISCORDO 

(2) 

 

DISCORDO 

PLENAMENTE 

(1) 

1. A oficina 

sobre UEPS 

contribuiu para 

minha formação 

inicial, enquanto 

licenciando (a) 

em Química.  

     

2. Me senti 

motivado (a) 

para incorporar 

na minha prática 

docente o 

planejamento e a 

execução das 

UEPS nas aulas 

de Química do 

Ensino Médio. 

     

3. A maior 

dificuldade de se 

trabalhar com 

UEPS está 

relacionada ao 

tempo de 

elaboração. 

     

4. Para a 

elaboração da 

UEPS é 

necessário saber 
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organizá-la 

sequencialmente 

levando em 

consideração os 

níveis crescentes 

de complexidade 

no processo de 

construção do 

conhecimento.  

5. Não senti 

nenhuma 

dificuldade para 

elaboração e 

desenvolvimento 

da UEPS. 

     

6. Para a 

elaboração de 

uma UEPS é 

necessário ter 

interesse e 

dedicação. 

     

7. A estratégia 

de ensino 

apresentada pela 

pesquisadora já 

foi trabalhada 

pelo meu 

professor em 

sala de aula. 

     

8. A dificuldade 

em trabalhar 

com UEPS 

relaciona-se ao 

processo de 

formação dos 

professores, que 

não utilizam essa 

abordagem, 

trabalhando o 

ensino no 

modelo 

transmissão-

recepção. 

     

 

Sua participação é muito importante para nós! 
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UEPS elaboradas pelos discentes 

 

UEPS - TERMOQUÍMICA 

 

 1º PASSO - Definição do tema a ser trabalhado com os alunos: o assunto escolhido foi a 

Termoquímica, pois é um assunto que pode se trabalhar fazendo analogia com o dia a dia do 

aluno e é também um conteúdo longo em que os discentes encontram dificuldades.  

 

2º PASSO - Uma roda de conversa sobre o cotidiano dos alunos: nesta roda de conversa 

busca-se saber onde a Termoquímica pode está presente no cotidiano do aluno. Através de 

questionamentos e exemplos o assunto trabalhado vai sendo exposto para os alunos.  

 

3º PASSO - Aula expositiva e dialogada com slides: neste momento os alunos já têm algum 

conhecimento prévio advindo da roda de conversa realizada anteriormente.  

 

4º PASSO - Lista de exercícios de fixação: para que o aluno possa colocar em pratica tudo o 

que aprendeu durante os passos anteriores.  

 

5º PASSO - Aula prática com material de baixo custo: aqui mostra-se para o aluno exemplos 

práticos para melhor entendimento do assunto em questão. A utilização de matérias de baixo 

custo é uma alternativa que pode estar sendo desenvolvida em diversos momentos, ajudando 

assim o aluno a compreender o conteúdo ministrado pelo docente.  

 

6º PASSO - Paródias sobre o conteúdo: neste momento será desenvolvido junto aos alunos 

parodias para que haja uma descontração e uma melhor fixação de todos os momentos já 

trabalhados com eles.  

 

7º PASSO - Aplicação de um jogo didático: o jogo estará diretamente relacionado ao 

conteúdo fazendo com o que o aluno reflita, raciocine e assim poder chegar a uma conclusão, 

se aprendeu ou não o assunto trabalhado. 
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UEPS - PROPOSTA NOMENCLATURA DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS 

 

1º PASSO - Objetivo: Ensinar nomenclatura de compostos orgânicos no ensino médio 

 

2º PASSO - Situação Problema: Fazer uma demonstração no quadro para os alunos 

responderem  

 

3º PASSO : Aplicação de jogos  

 

4º PASSO : Busca de conhecimento a partir  do cotidiano dos alunos  

 

5º PASSO : Aula experimental ( Perfumes, sabonetes, comparação de ácidos acéticos)  

 

6º PASSO : Fazer um simulado. 

 

7º PASSO : Roda de conversa em relação aos conteúdos estudados  e o cotidiano ou fazer um 

mapa conceitual com os alunos.  
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Oficina realizada com os discentes da Licenciatura em Química 

 

 


