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RESUMO 
 

Nos dias atuais, oferecer uma educação para o exercício da cidadania é função 
primordial das políticas públicas educacionais, conforme estabelece a 
constituição brasileira e a legislação de ensino. Essa função vem sendo 
defendida por muitos professores no Ensino Médio, atribuindo-se a disciplina 
de Química o papel de proporcionar um ensino crítico, participativo, reflexivo e 
humano. Segundo os documentos oficiais brasileiros para o Ensino de 
Química, o estudo do conceito de energia deve favorecer o desenvolvimento de 
competências para que o aluno compreenda a produção e o seu uso em 
diferentes fenômenos e possam interpretá-los de acordo com modelos 
explicativos, além de saber avaliar e julgar os benefícios e riscos da produção e 
do uso de diferentes formas de energia nos sistemas naturais construídos pelo 
homem, articulando com outras áreas de conhecimento na procura de 
promover a interdisciplinaridade. As unidades de ensino potencialmente 
significativas (UEPS), tomam como base um conjunto de teorias de 
aprendizagem que tem o intuito de promover um ensino com base na 
aprendizagem significativa e podem ajudar os estudantes nas diferentes 
relações que um conceito pode ter. Neste sentido, o estudo do conceito da 
energia a partir do trabalho com UEPS, pode ser uma importante proposta que 
favorece um ensino de Química na perspectiva construtivista. Assim, o objetivo 
deste trabalho é construir e avaliar uma proposta didática para o conteúdo de 
termoquímica na perspectiva das unidades de ensino potencialmente 
significativas de Moreira com alunos do Ensino Médio de uma escola pública 
do Município de Campina Grande-PB. Inicialmente a UEPS foi avaliada por 22 
professores em formação inicial de duas instituições públicas de ensino 
superior. Em seguida, ela foi aplicada para 15 alunos do 2° ano da Escola 
Estadual de Ensino Médio Prof. Raul Córdula, localizada na cidade de Campina 
Grande-PB. A coleta dos dados para os professores em formação inicial teve 
como base um instrumento de validação de elaboração de unidades didáticas 
baseada na Engenharia Didática proposta por Artigue (1996 apud Guimarães e 
Giordan, 2011). Já para os alunos do ensino médio, os dados foram coletados 
no decorrer da UEPS e a avaliação final sobre a proposta didática ocorreu 
através de um questionário tomando como base a escala de Likert e o uso de 
mapas conceituais. Para a descrição dos dados, foram utilizados os 
pressupostos da análise de conteúdo de Bardin. Como produto educacional foi 
elaborado a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa e um DVD 
contendo orientações de como trabalhar com a proposta. Os resultados deste 
trabalho apontam uma avaliação positiva quanto à proposta de ensino 
elaborada para a Educação Básica, onde se observa através do instrumento de 
validação aplicado, que a maioria das respostas atribuídas pelos professores, 
ficou entre os itens suficiente e mais que suficiente. Em relação aos momentos 
de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio durante a aplicação da UEPS, 
foi possível observar que a proposta gerou motivação no processo de ensino e 
aprendizagem dos conceitos da termoquímica, como também se percebe que 
os mapas conceituais apresentados pelos alunos apresentaram mais 
proposições conceituais em uma segunda tentativa de elaboração, logo a 
proposta de ensino foi aprovada por mais de 90 % dos estudantes do nível 
médio. Portanto fica evidente que a proposta didática contribuiu no processo de 

 



 

 

ensino aprendizagem, despertando interesse e motivação nos estudantes pelo 
conteúdo de Termoquímica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: UEPS, Aprendizagem significativa, Termoquímica, 

Mapas Conceituais. 
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APRESENTAÇÃO 

 
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção.( PAULO FREIRE, 2003, p.47) 

  

 Em 2004, ingressei no curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Estadual da Paraíba, com objetivo de me tornar um professor. 

Em contato com os componentes curriculares, me deparei com as disciplinas 

didático-pedagógicas e percebi que elas me despertavam um forte interesse 

pela área de Ensino de Química. Nesse processo de formação inicial, surgiu a 

oportunidade de atuar como monitor no componente curricular Prática 

Pedagógica em Química, o que aumentou a atração e o desejo por esta área 

de conhecimento. Ao terminar o curso, minhas primeiras pós-graduações me 

direcionaram para essa área, aumentando a minha motivação e interesse em 

continuar nas discussões da área de Ensino de Química. 

 Em contato com o universo escolar, me deparei com experiências 

fantásticas, que aumentaram a minha atração pela profissão. Em 2011, fiz uma 

seleção pública para professor substituto da Universidade Estadual da Paraíba, 

onde fui aprovado e atualmente estou ministrando disciplinas na área de 

Educação em Química, contribuindo com o processo de formação inicial de 

professores desta universidade. Além da motivação que já existia pela área, o 

contato com os alunos da UEPB me fez buscar um programa de Pós 

Graduação que me oportunizasse ampliar meus horizontes frente as 

concepções pedagógicas voltadas para a área de ensino de ciências. 

Pensando nisso, prestei o exame de seleção do programa de pós-graduação 

em ensino de ciências e matemática da UFRN em 2012, onde fui aprovado em 

terceiro lugar. Certamente, a entrada nesse programa de pós-graduação, tinha 

um objetivo maior, o de melhorar a minha formação enquanto formador de 

professores de Química, o que vem refletindo nos espaços por onde atuo como 

professor.   

 Em discussão com o meu orientador, várias propostas emergiram no 

decorrer do processo de orientação. Mas uma coisa me inquietava nesta área: 

as falhas existentes no processo de formação inicial, quanto à questão dos 
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professores egresso da universidade possuir pouca orientação para o 

planejamento de unidades didáticas de ensino, o que acabava refletindo em 

sala de aula ao adotar um ensino baseado no modelo transmissão-recepção 

por falta de experiência para o planejamento de propostas construtivistas. 

Assim, foi pensando nesta questão, que surgiu o trabalho de pesquisa 

intitulado por: construção e avaliação de unidades de ensino potencialmente 

significativas para o conteúdo de Termoquímica. 

Sabe-se que atualmente a Educação Básica tem como um de seus 

principais objetivos formar o indivíduo para o exercício da cidadania, sendo 

necessário para tal, propiciar aos alunos um ensino que lhes possibilitem 

refletir e se posicionar criticamente frente aos problemas do dia a dia. Nesse 

sentido, o Ensino de Química na perspectiva dos dias atuais, deve procurar 

desenvolver nos alunos a capacidade de tomada de decisão em situações 

problemáticas, contribuindo assim, para a formação de um cidadão mais crítico 

e reflexivo sobre os diferentes processos humanos. Porém, essa visão ainda é 

distante da nossa realidade uma vez que há configuração de um ensino 

tradicional na maioria das instituições de ensino onde o saber por fórmulas e 

conceitos prevalece em função do desenvolvimento de procedimentos e 

atitudes que levem nossos estudantes a identificação dos diversos fenômenos 

que estudamos na química.  

Segundo as orientações educacionais complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN+): 

A Química pode ser um instrumento da formação humana que 
amplia os horizontes culturais  e  a  autonomia,  no  exercício  
da  cidadania,  se  o conhecimento  químico  for  promovido  
como  um  dos  meios  de  interpretar  o mundo e intervir na 
realidade (BRASIL, 2002, p. 87). 

 

Nesse contexto, há a necessidade de superar o atual ensino tradicional 

praticado, proporcionando o acesso a conhecimentos químicos que permitam a 

“construção de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, 

contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em 

constante transformação” (BRASIL, 1998, p. 241). Isso só é possível quando os 

professores compreendem a necessidade de elaborar atividades de ensino 

planejadas levando em consideração algumas propostas pedagógicas 

construtivistas. 
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Muitas teorias de aprendizagem vêm se preocupando como deve ser 

trabalhado o processo de construção do conhecimento nas aulas de Química. 

Nesse sentido, há uma preocupação de que no ensino de Química se 

identifique qual o conhecimento prévio que os estudantes apresentam, 

diagnosticando o que pode ser relevante para a aprendizagem dos conteúdos 

escolares (HILGER E GRIEBELER, 2013). Logo, esse novo conhecimento 

pode atuar como subsunçor para a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 

2000). 

Nesse sentido, no que se refere ao estudo da Energia, Jacques et. al 

(2009), ressalta que esse conceito é de extrema importância ao aprendizado 

das Ciências e seu caráter unificador torna-o potente e frutífero para balizar, 

unir e inter relacionar diferentes conteúdos de Ciências. É um conceito 

bastante complexo e, segundo pesquisas diversas sobre concepções 

alternativas, é frequentemente compreendido de maneira reducionista, atrelado 

a um único ou poucos fenômenos. Entre os diversos conceitos estudados nos 

currículos de Ciências do Ensino Fundamental, o de Energia é um dos mais 

abstratos e encontra-se relacionado com outros conceitos também abstratos e 

com uma diversidade de significados. 

Outro fator importante que precisa ser mais discutido são as dificuldades 

dos alunos sobre o conceito de Energia, as inadequações em textos e livros 

didáticos e os desacordos entre os pesquisadores sobre a forma de abordagem 

desse conceito que constitui um grande desafio para professores em sua 

prática escolar. Carvalho (1998) ressalta sobre a importância do conceito de 

energia para a Ciência, apontando para a necessidade dos alunos construírem 

desde cedo os primeiros significados sobre esse conceito, preparando-se para 

abordagens posteriores. Na mesma direção, os PCN‟s também sugerem uma 

abordagem para este tema logo nos primeiros ciclos e colocam que uma das 

capacidades que os alunos devem apresentar ao término do Ensino 

Fundamental, é saber utilizar conceitos científicos associados à Energia 

(BRASIL, 1998). 

No ensino médio, a literatura vem apontando que o calor é um conceito 

que costuma representar grande dificuldade para o aluno, na medida em que 

este traz ideias prévias sobre temperatura e calor ligadas à forma como nos 

expressamos sobre esses fenômenos no cotidiano. As mais frequentes são: o 
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calor é uma substância; tanto o calor “quente” como o “frio” têm existência real; 

o calor é proporcional à temperatura (MORTIMER e AMARAL, 1998). 

Outros autores discutem que por ser abstrato e muito abrangente, o 

conceito de Energia é de difícil compreensão e fica muitas vezes a mercê de 

interpretações causais, principalmente, pelos alunos, o que contribui para o 

fortalecimento do senso comum e de concepções equivocadas. (JACQUES e 

ALVES FILHO, 2008) 

Para tratar melhor do conteúdo de Termoquímica e suprir as dificuldades 

de aprendizagem que os alunos apresentam no ensino médio, será 

apresentado como proposta de trabalho, uma unidade didática de ensino que 

trabalhe com o conteúdo de termoquímica, usando as ideias da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, Aprendizagem Significativa Crítica de 

Moreira (2000), e os princípios que orientam a elaboração das unidades de 

ensino potencialmente significativas (UEPS) (Moreira, 2011). As UEPS tomam 

como base um conjunto de teorias de aprendizagem que, juntas, promovem o 

ensino em aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1968, 2000). Como produto 

final deste trabalho foi elaborado um DVD contendo a UEPS e as orientações 

de como trabalhar com a proposta em sala de aula, além dos recursos 

didáticos utilizados durante a unidade de ensino. 

Desta forma, este trabalho de pesquisa foi dividido em quatro capítulos. 

No capítulo um será apresentada uma revisão da literatura, subdividido em 

quatro itens: o primeiro descreverá uma breve trajetória do Ensino de Ciências 

Naturais no Brasil, suas perspectivas, avanços e limitações. O tópico dois 

discutirá sobre a formação da cidadania a partir de um ensino de Química 

construtivista na sociedade contemporânea. O tópico três apresentará os 

pressupostos teóricos da aprendizagem significativa de David Ausubel e o seu 

papel na formação de conceitos científicos. O tópico quatro e cinco discutirá 

sobre a aprendizagem significativa crítica na perspectiva de Moreira e o papel 

das unidades de ensino potencialmente significativas no trabalho escolar. Por 

fim, serão apresentadas as dificuldades de aprendizagem para o conteúdo de 

Termoquímica expressas pela literatura. 

O capítulo dois irá discorrer sobre o contexto do desenvolvimento da 

proposta, destacando a questão-foco e os objetivos específicos. A partir deles, 



19 

 

se apresentará o contexto, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos e a forma 

de organização dos dados. 

No capítulo três, será apresentada a Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa para o conteúdo de Termoquímica elaborada para os estudantes 

do Ensino Médio, buscando descrevê-la por partes. 

No capítulo quatro, se discutirá os resultados obtidos a partir dos 

instrumentos aplicados com os professores em formação inicial da UEPB e da 

UFRN, bem como os resultados da fase de aplicação com os alunos do ensino 

médio que participaram da pesquisa.  

Portanto, esta pesquisa buscará respostas para o seguinte problema em 

estudo: É possível uma unidade de ensino potencialmente significativa para 

trabalhar conceitos introdutórios do estudo da Termoquímica contribuir para 

promover uma aprendizagem significativa nos estudantes? Como os alunos 

avaliam esta proposta de ensino? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Construir e avaliar uma proposta didática para o conteúdo de termoquímica na 

perspectiva das unidades de ensino potencialmente significativas de Moreira 

com alunos do Ensino Médio de uma escola pública do Município de Campina 

Grande-PB. 

Objetivos Específicos 

 

- Submeter a UEPS a uma avaliação por professores em formação inicial a 

partir da aplicação de um instrumento de validação de unidade didáticas, 

verificando a existência de critérios importantes que devem estar presentes 

nela. 

-Aplicar a unidade de ensino em uma turma do Ensino Médio, buscando 

diagnosticar as concepções prévias dos estudantes sobre os conceitos 

relacionados à Termoquímica; 

-Utilizar mapas conceituais como uma das estratégias de aprendizagem na 

UEPS; 

-Diagnosticar como os estudantes do ensino médio avaliam a proposta de 

ensino; 

-Elaborar um DVD contendo a UEPS com orientações e os recursos didáticos 

para os professores do ensino médio trabalhar com a unidade de ensino em 

sala de aula. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NO BRASIL: HISTÓRICO, 

PERSPECTIVAS, AVANÇOS E LIMITAÇÕES 

 

 Segundo Nascimento (2010), a forma como se desenvolveu a ciência e 

a tecnologia no contexto mundial e brasileiro exerceu e continua exercendo 

uma forte influência no ensino de ciências nas escolas.  

 Na visão de Krasilchik (1987 apud Nascimento, 2010) a ciência e a 

tecnologia transformaram-se em um grande empreendimento que influenciou 

na questão socioeconômica a partir da Segunda Guerra Mundial, o que acabou 

gerando certa preocupação de como deveria ensinar ciências nas diversas 

modalidades de ensino.  Por volta dos anos de 1950, as propostas 

educacionais tinham como objetivo de preparar os estudantes para o acesso às 

verdades científicas (FROTA PESSOA et al, 1987 apud NASCIMENTO, 2010). 

 Por volta de 1960, o MEC estabeleceu um programa oficial para o 

ensino de ciências no Brasil, mas com a chegada da LDBEN nº 4024/61, 

ocorreu uma descentralização das decisões curriculares que antes eram 

apenas definidas pelo MEC, que buscaram soluções para a melhoria do ensino 

de ciências no Brasil. Logo, um grupo de docentes da USP (Universidade de 

São Paulo), aliado ao IBECC (Instituto Brasileiro de Educação Ciência e 

Cultura), buscaram elaborar uma diversidade de materiais didáticos, 

contemplando as atividades experimentais para professores e pessoas 

interessadas em assuntos relacionados à ciência (NASCIMENTO et al, 2010). 

 Para o autor, em 1960, chega no Brasil as teorias cognitivistas de 

aprendizagem, que buscavam discutir o conhecimento como sendo resultado 

da interação do homem com o seu contexto sócio cultural, o que gerava 

impacto na forma como os estudantes assimilavam as informações em suas 

estruturas cognitivas. No entanto, foi apenas em 1980 que essas teorias 

passaram a atuar consideravelmente nas salas de aula e em particular, no 

ensino de ciências. Entre as teorias de destaque, podem-se citar as de Bruner 

e o construtivismo interacionista de Piaget que buscavam valorizar a 

aprendizagem por meio de descoberta. Logo essas teorias tinham o objetivo de 

que os estudantes aprendessem a lidar com materiais e saber realizar 
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experiências para aprender significativamente. Além disso, o professor não 

poderia ser um transmissor de conhecimentos e sim um mediador do processo 

de ensino e aprendizagem. 

 Com o golpe militar em 1961, surgiu um modelo de economia que gerou 

uma necessidade maior de melhorar o processo educacional, logo nesse 

período ocorreu uma crise no sistema educacional brasileiro, já que não houve 

investimentos na educação por parte do governo. Com essa crise, o País fez 

diversos convênios entre determinados órgãos e a United States Agency for 

International Development (USAID), o que permaneceu em vigência até 1971. 

A USAID buscou orientar que o governo atuasse sobre as escolas, conteúdos e 

os métodos de ensino, com objetivo de melhorar a formação científica para 

atender o desenvolvimento do país segundo os interesses das relações de 

poder.  

 Por volta de 1964, o Ensino de Ciências passou a receber influência de 

projetos de renovação curricular que foram desenvolvidos nos Estados Unidos 

e Inglaterra, sendo organizado por cientistas que se preocupavam em formar 

jovens (futuros cientistas) para ingressar nas universidades, já que sua 

preocupação era oferecer um ensino de ciências mais eficiente que atendesse 

a demanda da sociedade (KRASILCHIK, 1998). Neste sentido, o IBECC fez 

algumas adaptações dos projetos, mas houve muita resistência dos 

professores que não receberam formação suficiente para lidar com tal ensino. 

 Com o aumento da produção industrial e desenvolvimento científico e 

tecnológico no Brasil, muitos temas que tinham relação com origem do 

conhecimento científico passaram a ser discutidos no ensino de ciências, tendo 

como meta preparar os estudantes para adquirir conhecimentos científicos e 

tecnológicos, para que eles aprendessem na prática o método científico, cuja 

finalidade era de contribuir com a formação de futuros cientistas. 

 Em 1965, surgiu os Centros de Ciências nos Estados da Bahia, Minas 

Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, que 

foram criados pelo MEC e tinham o objetivo de ampliar a discussão sobre 

ciência na sociedade e melhorar o ensino dessa área dentro das escolas. Em 

1967, surgiu a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 

Ciências (FUNBEC) criada pela USP, que desenvolveu materiais didáticos 

(guias didáticos, kits de experimentos de baixo custo), além de formação para 
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os professores. Estas ações continuavam com a ideia de preparar os 

estudantes para descobrirem como funcionava o método científico, buscando 

desenvolver neles o pensamento científico, o que apesar das mudanças 

ocorridas no ensino de ciências, é possível perceber que se continuava 

preparando os estudantes para adquirir uma visão neutra e objetiva do que era 

a ciência (NASCIMENTO et al, 2010). 

 Na visão de Macedo (2004) o período de 1970, foi marcado pela 

inclusão de propostas que estavam fundamentadas pelas teorias 

comportamentalistas de ensino-aprendizagem, que influenciaram fortemente 

causando impacto na educação brasileira. Nesta fase a ciência buscava 

apresentar uma concepção aos alunos de substituição de crenças voltadas a 

religião, práticas do cotidiano e ideias de senso comum pela crença na 

objetividade. Observa-se, portanto que nesta fase, os estudantes deveriam 

viver o método científico, trabalhando atividades didáticas que direcionassem 

ao estabelecimento de problemas voltados a pesquisa, e elaboração de 

hipóteses e execução de experimentos, buscando analisar variáveis e aplicar 

estes resultados em situações práticas. 

 Essa prática de ensino deveria garantir aos estudantes que 

desenvolvessem habilidade de tomar decisões, resolver problemas e saber 

pensar de forma lógica, racional e científica, para que assim os estudantes 

pudessem ser capazes de realizar suas próprias investigações. (FROTA 

PESSOA et al, 1987 apud NASCIMENTO et al, 2010). 

 No final dos anos 1970, ocorreu uma crise econômica e diversos 

movimentos populares que exigiram que ocorresse a redemocratização do 

país. A partir desta preocupação houve necessidade de se repensar o ensino e 

aprendizagem dos conteúdos científicos, já que o país enfrentava uma „guerra 

tecnológica‟ ocasionada pelas grandes potências econômicas da época. Nesse 

sentido, era necessária uma reforma urgente no sistema educacional para 

preparar os estudantes  no enfrentamento dos desafios que ali estavam sendo 

impostos. Nessa fase, surgiram muitas ideias com propostas de títulos 

impactantes como, por exemplo, „Educação em Ciência para a Cidadania‟, 

„Tecnologia e Sociedade‟ (KRASILCHIK, 1998). É necessário destacar que 

estes projetos não foram alcançados por não ter ocorrido uma articulação entre 

as propostas e a formação de professores.  
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 Segundo Nascimento et al (2010), nos anos de 1980, houve uma 

mudança na educação que passou a ser compreendida como uma prática 

social que mantêm relação com os sistemas político-econômicos. Logo, este 

ensino de ciências deveria ser trabalhado numa perspectiva crítica, buscando 

transformar o cenário da sociedade brasileira.  

 Com a redemocratização do país nesta época, a necessidade da busca 

em manter a paz no mundo e as lutas pela melhoria do meio ambiente e dos 

direitos humanos, etc, exigia que a escola preparasse os cidadãos para viver 

em uma sociedade com igualdade (KRASILCHIK, 1996). Nesta época, as 

propostas para o ensino de ciências passaram por mudanças buscando 

questionar a forma como a ciência era apresentada e fazendo os sujeitos 

reconhecerem que ela não era uma atividade essencialmente objetiva e 

socialmente neutra, logo os estudantes deveriam interpretar criticamente o 

mundo em que viviam adquirindo competências necessárias para pensar e agir 

cientificamente sobre distintas situações e realidades; 

 Na década de 1980, surgiram preocupações em torno do desinteresse 

dos estudantes pelo ensino de ciências, sem contar na baixa procura por 

profissões científicas, além da emergência de preparar pessoas para as 

questões da ciência e tecnologia relacionadas ao contexto social. Esses fatores 

foram importantes para que ocorresse uma mudança no currículo de ciências 

com vista a buscar alfabetizar cientificamente os indivíduos (KRASILCHIK, 

1987 apud NASCIMENTO et al, 2010). 

 Neste aspecto, as propostas de ensino passaram a ser fundamentadas 

nas teorias cognitivistas de aprendizagem, logo as pesquisas em ensino de 

ciências passaram a atribuir importância às aprendizagens individuais que 

aconteciam em situações educativas, como também em contextos específicos, 

o que poderia contribuir para que os sujeitos agissem sobre o seu contexto 

sócio cultural. Essas propostas buscaram discutir que os estudantes não são 

receptores passivos, mas sim pessoas que deveriam saber usar, questionar, 

confrontar, questionar e reconstruir as informações relativas à ciência. 

 Na visão de Krasilchik (1987 apud Nascimento et al, 2010, p.231-232) :  

 
Ainda naquela década, parte significativa das propostas 
educativas fundamentava-se no pressuposto da didática da 
resolução de problemas, tendo em vista possibilitarem aos 
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estudantes a vivência de processos de investigação científica e 
a formação de habilidades cognitivas e sociais. A 
problematização do conhecimento científico sistematizado e de 
situações científicas cotidianas, a realização de atividades 
desafiadoras para o pensamento, a utilização de jogos 
educativos e o uso de computadores eram vistas como 
possibilidades educativas que poderiam levá-los a se apropriar 
de conhecimentos relevantes, a compreender o mundo 
científico e tecnológico e a desenvolver habilidades 
necessárias à interpretação e possível modificação das 
realidades em que viviam, principalmente no sentido de 
melhoria da própria qualidade de vida. 
 

 Segundo Delizoicov e Angotti (1990), em 1980 e durante a década de 

1990, o ensino de ciências passou por profundas modificações, onde não se 

admitia o uso de metodologias baseadas no modelo transmissão-recepção, 

havendo necessidade de se incorporar na prática a formação de alunos para o 

exercício crítico da cidadania de forma crítica, consciente e participativa. Estes 

estudantes deveriam desenvolver o pensamento crítico e reflexivo sobre 

aspectos relacionados à ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente a 

partir do conhecimento científico. 

 Na visão de Carvalho e Gil Perez (1992), as atividades educacionais 

tinha o objetivo de possibilitar aos estudantes a construção do conhecimento 

científico numa perspectiva construtivista de ensino e aprendizagem, logo, no 

processo de ensino, o professor auxilia o aluno a construir conhecimento a 

partir das suas hipóteses e conhecimentos anteriores. 

 Na segunda metade da década de 90, com a promulgação da Lei 

9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) ocorre uma 

profunda modificação no processo de ensinar e aprender ao se discutir que os 

conteúdos de ensino devem deixar de ter importância em si mesma e devem 

ser compreendidos como meio para produzir aprendizagem nos estudantes 

com vista a promover uma alfabetização científica para o exercício crítico da 

cidadania. (MELLO, 2000). 

 Em 1997, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza a todos os 

sistemas de ensino e escolas, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Este 

documentos sugerem que a ciência seja trabalhada como um conhecimento 

capaz de colaborar para a “compreensão do mundo e suas transformações, 

para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo [...], 
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favorecendo o desenvolvimento da postura reflexiva, crítica, questionadora e 

investigativa” (BRASIL, 1997, p. 23 e 24). 

 Outra questão importante diante desta descrição histórica do ensino de 

ciências no Brasil, é que na segunda metade da década de 80 até o final dos 

anos 90, apesar de toda a discussão sobre a necessidade de se trabalhar uma 

ensino de ciências numa perspectiva construtivista, este continuou sendo 

desenvolvido de modo informativo e descontextualizado,  o que provocou  nos 

estudantes a aquisição de uma visão objetiva e neutra da ciência. 

  Essa questão permanece muito presente no Ensino de Ciências na 

atualidade, e tem relação com uma série de fatores dentro do campo das 

políticas públicas educacionais. Mas um destes fatores tem relação com as 

falhas existentes no processo de formação de professores no Brasil e a visão 

epistemológica de ciência que muitos professores ainda apresentam. 

Nascimento et al (2010, p. 233) afirmam:  

[...] ainda é marcante o distanciamento entre os pressupostos 
educativos do ensino de ciências e as possibilidades de torná-
los concretos, o que se deve a uma complexa relação 
epistemológica entre as ideias científicas e os pressupostos da 
educação científica (HODSON, 1986; NASCIMENTO, 2009); às 
dificuldades dos professores em romper com uma profunda 
concepção positivista de ciência e com uma concepção 
conservadora e autoritária de ensino-aprendizagem como 
acumulação de informações e de produtos da ciência, que 
seguem influenciando e orientando suas práticas educativas; 
às suas carências de formação geral, científica e pedagógica; 
às inadequadas condições objetivas de trabalho que encontram 
no exercício da profissão e a determinadas políticas 
educacionais fundamentadas em princípios contraditórios à 
formação crítica dos cidadãos. 

 

  Na visão de Menezes (1987 apud NASCIMENTO et al, 2010), a 

melhoria do ensino de ciências exige que as universidades possam romper 

com uma formação docente voltada a um ensino dogmático, em que são 

ensinados os produtos da ciência, oferecendo possibilidades didáticas para 

este tipo de ensino nas escolas. É necessário refletir que as instituições 

formadoras não podem continuar formando professores apenas para reproduzir 

informações descontextualizadas. Neste processo de formação há necessidade 

de se articular teoria e prática pedagógica, pesquisa e ensino, além da reflexão 

e ações didáticas.   



27 

 

 Krasilchik (1998) revela que nos dias atuais, o ensino de ciências ainda 

traz consigo muitas concepções das décadas de 1950, 1960 e 1970, que 

refletem nas salas de aulas e tem causado desmotivação nos alunos. Esse 

fator deve-se a ideia de que muitos professores veem a ciência como a solução 

dos problemas da sociedade, se esquecendo em muitos casos dos problemas 

sociais e ambientais provocados pelas atividades científicas e tecnológicas. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, as propostas que visavam a melhoria do 

ensino de ciências traziam graves deficiências de ordem epistemológicas e 

didáticas, o que provocou dificuldades em formar os indivíduos de forma crítica, 

consciente e participativa. 

 A seguir será discutido, sobre o papel dos documentos referenciais 

curriculares nacionais, buscando descrever quais as suas contribuições para a 

melhoria do Ensino de Ciências Naturais. 

 

 1.1.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais e suas contribuições 

para a melhoria do Ensino de Ciências Naturais 

  

 Como foi possível perceber o ensino de Ciências Naturais tem sido 

desenvolvido a partir de diferentes propostas educacionais, que se sucedem de 

longas décadas como elaborações teóricas que acabam se expressando nas 

salas de aula. Observa-se que muitas práticas adotadas ainda hoje, são 

direcionadas a mera transmissão de informações, tendo como recurso apenas 

o livro didático através de sua transcrição na lousa. Em contraposição, 

observa-se que outras práticas já apresentam avanços no processo de ensino 

das Ciências Naturais, através da incorporação de novas metodologias 

participativas que visam melhorar o processo de construção do saber nas 

escolas. (BRASIL, 1998). 

 Como exemplo dessas novas práticas no Ensino de Química, pode-se 

citar o trabalho de Sanjuan et al (2009), que apresentou uma proposta de 

ensino para o tema maresia, buscando aproximar, promover inter-relações 

entre os conhecimentos escolares e o contexto sócio cultural dos sujeitos a 

partir do estudo da eletroquímica. Esta proposta contribuiu para se promover 

uma aprendizagem significativa nos estudantes, além de ter provocado 
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interesse e envolvimento durante as aulas. Oliveira et al (2008) enfatiza a 

importância de trabalhar com temas sociais que estejam voltados ao enfoque 

CTSA, a exemplo do tema biocombustíveis ou biodiesel. Este tema contribui 

para que os alunos compreendam e discutam sobre as questões tecnológicas, 

ambientais, econômicas e sociais relacionadas a esta fonte de energia. Logo, 

este tema tem relação com os conteúdos de Química Orgânica e 

Termoquímica que poderá contribuir para promover a alfabetização científica 

no Ensino de Química. Santana (2014) desenvolveu uma proposta 

construtivista para o Ensino de Química a partir do tema gerador água, onde foi 

explorado os conteúdos de soluções, aspectos físico-químicos e as etapas de 

tratamento da água. A proposta se apoiou nos pressupostos teóricos da Teoria 

da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, onde foi elaborada uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). Nesta proposta foi 

trabalhada uma diversidade de estratégias tais como aulas expositivas 

dialogadas, atividades experimentais, resolução de problemas, discussões em 

grupos e construção de mapas conceituais. 

 Segundo os PCN, até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961, o Ensino de Ciências Naturais era ministrado apenas nas 

duas últimas séries do que se chamava de curso ginasial. É interessante 

observar que esta lei definiu a obrigatoriedade do ensino de ciências a todas as 

séries ginasiais. No entanto, só a partir de 1971, com a Lei n° 5.692, que o 

ensino de Ciências passou a ser obrigatório nas oito séries do que chamavam 

de primeiro grau. É importante relatar, que quando foi apresentado a LDB de 

1961, o cenário escolar era marcado pela presença de um ensino 

tradicionalista, ainda que muitos esforços em torno de mudanças nesta visão 

estivessem em ação. Esse tipo de ensino se apoiava na mera transmissão de 

conhecimentos prontos e acabados, por meio do uso de aulas expositivas 

cabendo aos estudantes apenas reproduzirem as informações. 

 Essas informações eram repassadas pela escola como um saber neutro 

e isento onde a verdade científica não admitia ser questionada. Observa-se 

que a qualidade do ensino era definida a partir da quantidade de conteúdos 

que os professores trabalhavam, onde o principal recurso de estudo e 

avaliação era um questionário de perguntas ou respostas, incentivando a 
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memorização das ideias ali apresentadas numa aula ou mesmo no livro 

didático. (BRASIL, 1998) 

  

As propostas para a renovação do ensino de Ciências Naturais 
orientavam-se, então, pela necessidade de o currículo 
responder ao avanço do conhecimento científico e às 
demandas pedagógicas geradas por influência do movimento 
denominado Escola Nova. Essa tendência deslocou o eixo da 
questão pedagógica dos aspectos puramente lógicos 
para aspectos psicológicos, valorizando-se a participação ativa 
do estudante no processo de aprendizagem. Objetivos 
preponderantemente informativos deram lugar a objetivos 
também formativos. As atividades práticas passaram a 
representar importante elemento para a compreensão ativa de 
conceitos, mesmo que sua implementação prática tenha sido 
difícil, em escala nacional. (BRASIL, 1998, p.19) 
 

 Considerando o desenvolvimento histórico das atividades humanas, os 

PCN‟s para o Ensino de Ciências Naturais, oferecem aos educadores alguns 

elementos que permitem compreender as dimensões do fazer científico e sua 

relação com o tecnológico no século XXI, apontando que neste século estamos 

presenciando intenso processo de avanço frente as atividades científicas, 

tornando-se inigualável a tempos anteriores. Portanto: 

A associação entre Ciência e Tecnologia se estreita, 
assegurando a parceria em resultados: os semicondutores que 
propiciaram a informática e a chamada “terceira revolução 
industrial”, a engenharia genética, capaz de produzir novas 
espécies vegetais e animais com características previamente 
estipuladas, são exemplos de tecnologias científicas que 
alcançam a todos, ainda que nem sempre o leigo consiga 
entender sua amplitude. (BRASIL, 1997, p. 23) 

 
 Neste sentido, ao se refletir sobre o ensino de ciências como atividade 

humana, os PCN‟s lembram que influenciados pelo aspecto social e político, 

não se trata de um ensino neutro: 

Motivações aparentemente singelas, como a curiosidade ou o 
prazer de conhecer são importantes na busca de conhecimento 
para o indivíduo que investiga a natureza. Mas frequentemente 
interesses econômicos e políticos conduzem a produção 
científica ou tecnológica. Não há, portanto, neutralidade nos 
interesses científicos das nações, das instituições, nem dos 
grupos de pesquisa que promovem e interferem na produção 
do conhecimento. (BRASIL, 1997, p. 25). 

 
 Pensando nestas questões, os PCN‟s descrevem que o que deve se 

ensinar ou aprender em ciências naturais vai depender muito das escolhas que 
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o professor fizer, pois é ele quem tem condições de orientar o desenvolvimento 

do aluno, buscando desenvolver um ensino a partir de situações interessantes, 

que possa dar significado aos conteúdos científicos, fornecendo informações 

que possam permitir aos sujeitos reelaborarem e ampliarem seus 

conhecimentos prévios, buscando saber manter uma ponte de relação entre os 

conceitos construídos para organizá-los através de conhecimentos 

sistematizados. (BRASIL, 1997) 

 Vivemos em um mundo onde o conhecimento científico e a tecnologia 

estão presentes em muitas atividades cotidianas, influenciado o estilo de vida 

das pessoas. Sabe-se que atualmente, um cidadão que não tenha uma cultura 

científica bem desenvolvida terá muitas dificuldades em construir uma proposta 

autônoma de sobrevivência, não compreendendo o mundo em que vive a ponto 

de não saber inserir-se nas atividades sociais com independência e espírito 

cooperativo. 

 A educação em Ciências Naturais torna-se fundamental para a formação 

do cidadão contemporâneo. Para ser um bom educador em Ciências Naturais, 

o professor precisa possuir uma cultura científica e um conhecimento didático 

que lhe possibilite saber planejar e conduzir boas situações de aprendizagem 

nessa área de conhecimento. 

 Os PCN‟s (1997, p.15) ainda apontam que “a formação de um cidadão 

crítico exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e 

tecnológico é cada vez mais valorizado”. Neste contexto, o papel das ciências 

naturais é o de buscar colaborar para a compreensão do mundo e suas 

transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte 

integrante do universo. Os conceitos e procedimentos trabalhados nesta área 

deverão contribuir para ampliar as explicações sobre os fenômenos da 

natureza, buscando entender e questionar os diferentes modos de nela intervir, 

compreendendo as mais variadas formas de utilizar os recursos naturais.  

 O objetivo fundamental do ensino de ciências seria o de dar condições 

para o aluno identificar problemas a partir de observações sobre um 

determinando fato, levantando hipóteses, testando-as, refutando-as e 

abandonando-as quando for necessário, buscando dar condições para que o 

aluno tire conclusões sozinhos. O sujeito deverá ser capaz de “redescobrir” o já 

conhecido pela ciência, buscando se apropriar da sua forma de trabalho, 
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compreendida então com o “método científico” que se caracteriza como uma 

sequência rígida de etapas preestabelecidas. 

 Fica evidente, a partir das discussões realizadas até o momento, que o 

ensino de Ciências Naturais, necessita apresentar a ciência como um 

conhecimento que colabora para se compreender o mundo e as 

transformações, buscando reconhecer o homem como parte do universo e 

como indivíduo. Esse deve ser o objetivo de se ensinar as ciências naturais no 

espaço escolar. Dessa forma, é necessário se apropriar dos conceitos e 

procedimentos através do questionamento daquilo que se vê e ouve, a fim de 

compreender as explicações frente aos fenômenos da natureza, pensando em 

formas de intervir em favor dela, sabendo utilizar os seus recursos 

devidamente. É necessário compreender estes aspectos para se manter uma 

relação com a tecnologia, além disso, é importante que se reflita sobre as 

questões éticas que estão relacionadas ao enfoque ciência, tecnologia e 

sociedade (BRASIL, 1997). 

 A seguir serão apresentadas algumas discussões que tem sido foco de 

estudo das pesquisas em Ensino de Química, apontando quais os desafios, 

perspectivas e limitações para o trabalho em sala de aula no contexto 

Educação Básica. 

 

1.2 O ENSINO DE QUÍMICA E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA 

 

 Nos dias atuais, oferecer uma educação para o exercício da cidadania é 

função primordial das políticas públicas educacionais, conforme estabelece a 

constituição brasileira e a legislação de ensino. Essa função vem sendo 

defendida por muitos professores no Ensino Médio, atribuindo-se a disciplina 

de Química o papel de proporcionar um ensino crítico, participativo, reflexivo e 

humano (SANTOS e SCHNETZLER, 1996, 1997). Esses autores chamam a 

atenção para o fato de que há necessidade de alfabetizar os cidadãos em 

ciência e tecnologia, já estes vêm interferindo em todas as esferas do contexto 

social, o que gera a necessidade dos sujeitos saberem se posicionar e resolver 

problemas relacionados as estes aspectos, para exercer seu papel como 

cidadão. 
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Para que esta alfabetização científica ocorra efetivamente, deve-se 

buscar melhorar a realidade como se encontra o Ensino de Química em muitas 

escolas. Na visão de Chassot (2000, p. 93): “nossa luta é para tornar o ensino 

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

menos ferreteador na avaliação”. 

 Assim, o modelo de ensino focado na transmissão-recepção dos 

conteúdos necessita de contextualização e interdisciplinaridade, para que não 

se permaneça com técnicas baseadas na reprodução de respostas prontas e 

acabadas de forma dogmática. É necessário tirar o estudante da condição de 

sujeito passivo para que este estabeleça relações entre os conteúdos com o 

seu contexto de vida (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1993). Logo, a escola 

necessita cumprir o seu papel que é o de buscar investigar, problematizar e 

discutir os fatos, situações e acontecimentos presentes no cotidiano de vida 

dos alunos, de modo a lhes possibilitar compreender a sua realidade através 

do acesso a um conhecimento científico bem estruturado (MALDANER & 

ARAÚJO, 1992). 

 Na visão de Oliveira (2005, p. 14) promover este ensino em sala de aula 

tem sido um grande desafio para os professores, pois: 

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 
crescimento 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.  

 

Os PCN‟s sinalizam que o aprendizado da Química no Ensino Médio tem 

o propósito de que os alunos compreendam de forma abrangente e integrada 

as transformações químicas que ocorrem no mundo físico e assim possam 

julgá-las e tomar decisões. Esse fato se justifica pela necessidade do ser 

humano conhecer e entender o mundo a sua volta, sendo a Química uma das 

disciplinas responsáveis em conduzir o indivíduo para compreender os 

fenômenos ocorridos no mundo natural.  (BRASIL, 1998). 

No entanto, observa-se que apesar das propostas estabelecidas pelos 

PCN , PCN+ e OCNEM, o ensino de Química permanece em muitas 
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instituições baseado no modelo transmissão recepção conforme é expresso 

pelos PCN:  

Vale lembrar que o ensino de Química tem se reduzido à 
transmissão de informações, definições e leis isoladas, sem 
qualquer relação com a vida do aluno, exigindo deste quase 
sempre a pura memorização, restrita a baixos níveis cognitivos. 
Enfatizam-se muitos tipos de classificação, como tipos de 
reações, ácidos, soluções, que não representam 
aprendizagens significativas. Transforma-se, muitas vezes, a 
linguagem Química, uma ferramenta, no fim último do 
conhecimento. Reduz-se o conhecimento químico a fórmulas 
matemáticas e à aplicação de “regrinhas”, que devem ser 
exaustivamente treinadas, supondo a mecanização e não o 
entendimento de uma situação-problema. Em outros 
momentos, o ensino atual privilegia aspectos teóricos, em 
níveis de abstração inadequados aos dos estudantes (BRASIL, 
1999, p. 32). 

 

Esse modelo de ensino acaba gerando limitações na aprendizagem dos 

alunos, que na visão dos autores Pozo e Crespo (2009), estão relacionadas a:  

-Concepção contínua e estática da matéria, que é representada 
como um todo indiferenciado; 
-Indiferenciação entre mudança física e mudança química; 
-Atribuição de propriedades macroscópicas a átomos e 
moléculas; 
-Identificação de conceitos como, por exemplo, substância pura 
e elemento; 
-Dificuldades para compreender e utilizar o conceito de 
quantidade de substância. 
-Dificuldades para estabelecer as relações quantitativas entre 
massas, quantidades de substância, número de átomos, etc. 
-Explicações baseadas no aspecto físico das substâncias 
envolvidas quando se trata de estabelecer as conservações 
após uma mudança da matéria. 
-Dificuldades para interpretar o significado de uma equação 
química ajustada (POZO e CRESPO, 2009, p. 141). 

 

Na visão de Kempa (1991 apud Silva Júnior et al, 2012), estas 

dificuldades podem estar ligadas à natureza do conhecimento prévio ou a 

dificuldade de dar significância aos conceitos que os estudantes irão aprender; 

às ligações entre a demanda ou complexidade de uma atividade a ser 

aprendida e a capacidade do estudante para organizar e processar 

informações; aptidão linguística; à falta de afinidade entre o estilo de 

aprendizagem do estudante e a didática do professor. 

Silva Junior et al (2012) revela que essas dificuldades de aprendizagem 

dos estudantes também podem estar ligadas com a dificuldade da própria 



34 

 

disciplina (a existência de três níveis de descrição da matéria, o caráter 

evolutivo dos modelos e teorias, o duplo sentindo da linguagem em relação aos 

níveis descritos, etc.); o pensamento e os processos de raciocínio dos 

estudantes (no que diz respeito a percepção macroscópica e microscópica do 

mundo, a frequência na utilização de explicações metafísicas); o processo de 

construção do conhecimento (os conceitos e as teorias são apresentados de 

forma pronta e acabada, inadequação da linguagem, etc). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006) viabilizam respostas que atendam a uma educação no ensino de química 

voltada para a visão orgânica do conhecimento, afinada com a realidade de 

acesso à informação, dando destaque as interações entre as disciplinas do 

currículo e às relações entre os conteúdos do ensino com os contextos da vida 

social e pessoal; reconhecimento das linguagens como constitutivas de 

conhecimentos e identidades, permitindo o pensamento conceitual; 

reconhecimento de que o conhecimento é uma construção sócio histórica, 

forjada nas mais diversas interações sociais; reconhecimento de que a 

aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações entre pares, além das 

cognições e das habilidades intelectuais. 

Nesse contexto, para se atingir tais objetivos, há necessidade de superar 

o atual ensino praticado, proporcionando o acesso a conhecimentos químicos 

que permitam a “construção de uma visão de mundo mais articulada e menos 

fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de 

um mundo em constante transformação” (BRASIL, 1999, p. 241). 

Segundo os PCN+ (2002), para se trabalhar com esta ciência no 

contexto do espaço escolar, deve-se estruturá-la sobre o tripé: transformações 

químicas, materiais e suas propriedades e modelos explicativos. Logo, um 

ensino de química dentro dessa perspectiva e agregada também a uma trilogia 

de adequação pedagógica irá contribuir na melhoria do processo de ensino- 

aprendizagem. Essa trilogia deve está fundamentada em: um ensino 

contextualizado que consiga dar significado aos conteúdos e que ajude a 

facilitar o estabelecimento de ligações com outros campos do saber; Respeitar 

o desenvolvimento cognitivo e afetivo, que possa garantir aos sujeitos o 

tratamento atento a sua formação e seus interesses; e por fim, a capacidade de 



35 

 

desenvolver competências e habilidades em consonância com os temas e 

conteúdos do ensino. 

 
A aprendizagem de Química, nessa perspectiva, facilita o 
desenvolvimento de competências e habilidades e enfatiza 
situações problemáticas reais de forma crítica, permitindo ao 
aluno desenvolver capacidades como interpretar e analisar 
dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar e tomar decisões. 
(BRASIL, 2002, p.88) 
 

  
 E se tratando da proposta de organização dos conteúdos, devem-se 

levar em consideração algumas perspectivas para se ensinar Química na 

atualidade. Entre elas destacam-se:- A vivência individual dos alunos seus 

conhecimentos escolares, suas histórias pessoais, suas tradições culturais; - A 

relação entre os fatos e fenômenos do cotidiano e as informações que são 

veiculadas pelos meios de comunicação considerando a interação da 

sociedade com o mundo e buscando evidenciar como os saberes científicos e 

tecnológicos vêm interferindo na produção, na cultura e no ambiente. 

 Os PCN+ (2002) discutem que uma maneira de selecionar e organizar 

os conteúdos que serão lecionados são por meio de “temas estruturadores”, 

que irão contribuir no desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos de 

forma articulada, em torno de um eixo central com objetos de estudo, 

conceitos, linguagens, habilidade e procedimentos próprios. Portanto, tomando 

como base o estudo das transformações químicas, são sugeridos nove temas 

estruturadores: 1.Reconhecimento e caracterização das transformações 

químicas; 2. Primeiros modelos de constituição da matéria; 3. Energia e 

transformação química; 4. Aspectos dinâmicos das transformações químicas; 

5. Química e Atmosfera; 6. Química e Hidrosfera 7. Química e Litosfera; 8. 

Química e Biosfera; 9. Modelos quânticos e propriedades químicas. 

Nesta pesquisa será trabalhado com o tema 3: Energia e transformação 

química, onde segundo os PCN+ (2002), o estudo da energia envolvida nas 

transformações químicas é vista nos dois primeiros temas (Produção e 

consumo de energia térmica e elétrica nas transformações químicas e Energia 

e estrutura das substâncias), onde se trabalha aspectos qualitativos e 

macroscópicos (reações endotérmicas e exotérmicas), seguindo-se de 
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aspectos quantitativos (relação entre massa e energia) e do ponto de vista da 

ligação química como resultado das interações eletrostáticas. 

 

Este tema tem como foco a construção de uma visão mais 
abrangente sobre a “produção” e o “consumo” de energia nas 
transformações químicas, desde os aspectos conceituais, nos 
quais se identificam as diferentes formas de energia que dão 
origem ou que resultam das transformações químicas e a 
relação entre energia e estrutura das substâncias, até aspectos 
sociais associados a produção e uso de energia nos sistemas 
naturais e tecnológicos. ( BRASIL, 2002, p.97). 

 
 É importante ressaltar que este tema irá favorecer o desenvolvimento de 

competências no sentido de fazer o aluno compreender a produção e o uso de 

energia em diferentes fenômenos e processos químicos e interpretá-los de 

acordo com modelos explicativos, além de avaliar e julgar os benefícios e 

riscos da produção e do uso de diferentes formas de energia nos sistemas 

naturais e construídos pelo homem, além de articular esta ciência com outras 

áreas de conhecimento promovendo a interdisciplinaridade. 

 
A seleção e a organização de temas, conteúdos e habilidades 
são parte essencial do processo de ensino e aprendizagem, 
mas não bastam para alcançar as metas almejadas de 
formação e desenvolvimento de competências. É 
imprescindível nesse processo que sejam contempladas 
conjuntamente diferentes ações didáticas, pedagógicas, 
culturais e sociais, desde as mais específicas e aparentemente 
simples, como a disposição física da sala de aula, até as mais 
gerais e muitas vezes complexas, envolvendo toda a 
comunidade escolar e seus entornos. Entre elas, as formas de 
conduzir uma aula e as atividades em classe, os meios e 
recursos didáticos, os projetos disciplinares e interdisciplinares, 
as formas de avaliação, os estudos do meio. (PCN +, 2002, 
p.108) 

  

 Nesse sentido, tentando contemplar as discussões em torno dos 

documentos legais, muitas pesquisas em Ensino de Química apontam 

direcionamentos para o planejamento de propostas com aporte teórico na 

Aprendizagem Significativa com objetivo de melhorar o processo de construção 

do conhecimento em sala de aula. No item a seguir, será discutido quais os 

pressupostos teóricos da Aprendizagem Significativa e como ela pode 

influenciar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 
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1.3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE 

DAVID AUSUBEL. 

  

 A aprendizagem significativa é uma teoria cognitivista e construtivista. 

Baseia-se na premissa de que a mente humana possui uma estrutura 

organizada e hierarquizada de conhecimentos. Essa estrutura é continuamente 

diferenciada pela assimilação de novos conceitos, proposições e ideias. Essas 

ideias que são expressas de forma simbólica interagem de forma substantiva e 

não-arbitrária com aquele conhecimento que o sujeito já possui. Na visão de 

Moreira (2012), o termo substantiva significa dizer não-literal, ou seja, que 

aprendizagem não ocorre ao pé-da-letra. Já o termo não-arbitrária significa que 

a interação não é com qualquer ideia prévia que o sujeito apresenta, mas sim 

com um conhecimento relevante que já está presente em sua estrutura 

cognitiva. Na visão do autor, existem duas condições para que ocorra 

aprendizagem significativa: a primeira delas é que o material deve ser 

potencialmente significativo e a segunda é que o aluno deve apresentar 

predisposição para aprender. 

 Segundo Silva e Núnez (2007), a aprendizagem significativa é uma 

proposta de David Ausubel para a aprendizagem de conteúdos conceituais em 

resposta à aprendizagem memorística de conceitos e à aprendizagem por 

descoberta. Trata-se de um tipo de aprendizagem por significação; em outras 

palavras, é a construção de sentidos para a nova informação a partir dos 

conhecimentos que os estudantes têm sobre o objeto de estudo. 

 Moreira (2012, p.2) ressalta que:  

 
[...] a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação 
entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que 
essa interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, 
os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e 
os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou 
maior estabilidade cognitiva. 

 

 Ribeiro e Nuñez (2004) afirmam que a aprendizagem significativa é auto-

regulada pois privilegia estratégias cognitivas, através de componentes 

metacognitivos e motivacionais. Assim, entende-se por: 

 Metacognição: Está relacionada com a gestão e evolução de níveis de 

conhecimento, mediante o desenvolvimento de metas parciais de 



38 

 

aprendizagem, como também da aplicação organizada das estratégias 

adequadas à resolução das dificuldades cognitivas encontradas nos alunos 

durante o processo de construção do conhecimento. 

 Motivação: Está vinculada diretamente 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 

aprendizagem. 

 Moreira descreve que a aprendizagem pode ser significativa ou 

mecânica. A primeira é aquela onde há uma interação entre os aspectos 

específicos e relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações 

potencialmente significativas que foram construídas, interagindo de maneira 

substantiva (não literal) e não arbitrária, contribuindo para a diferenciação, a 

estabilidade e a reelaboração dos conceitos pré-existentes na estrutura 

cognitiva. Já a segunda, ocorre quando as novas informações são assimiladas 

sem que haja uma interação com algum conhecimento prévio do estudante, 

logo esta é armazenada de maneira arbitrária e literal, o que não contribui para 

que ocorra alguma diferenciação ou reelaboração (MOREIRA, 2006). 

 Outra característica de extrema importância da aprendizagem 

significativa é a utilização dos organizadores prévios, onde a sua função é 

servir de ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa aprender para 

que o novo conhecimento possa ser aprendido de forma significativa. Para 

Moreira (2008) os organizadores prévios são importantes, pois: 

[...] são materiais instrucionais utilizados antes dos materiais de 
aprendizagem em si, sempre em um nível mais elevado de 
abstração, generalidade, inclusividade. Podem ser um 
enunciado, um parágrafo, uma pergunta, uma demonstração, 
um filme, uma simulação [...]. Não é a forma que importa, mas 
sim a função dessa estratégia instrucional chamada 
organizador prévio (p.2). 

  

 A aprendizagem significativa toma como referência dois tipos de 

mecanismos: a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Para 

os teóricos cognitivistas como Ausubel, a estrutura cognitiva é dinâmica, o que 

ocasiona uma organização hierárquica dos conteúdos que são aprendidos 

pelos alunos (MOREIRA, 2006). A ocorrência desse processo leva a 
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diferenciação progressiva do conceito subsunçor, o que permite ao sujeito 

transformar o conhecimento prévio em conhecimento potencialmente 

significativo em sua estrutura cognitiva, ou seja, o aprendizado ocorre em 

movimento do geral até o particular, num processo hierarquizado. Por outro 

lado quando novas informações são adquiridas, elementos existentes na 

estrutura cognitiva podem assumir novos significados, se reorganizando na 

estrutura cognitiva. Ausubel chama esta nova recombinação de conceitos de 

reconciliação integrativa, ou seja, o aluno possui como ponto de partida os 

conceitos particulares (já aprendidos) e passa a estabelecer novas relações 

com o mais geral, pelo mecanismo ascendente. (RIBEIRO e NUÑEZ, 2004). 

 Entende-se por subsunçor, um conhecimento prévio capaz de subsumir 

um novo conhecimento. Subsumir significa tomar, acolher, aceitar. Pelo termo 

subsunção é definido como a operação de subsumir. Neste sentido, na 

aprendizagem significativa entende-se que a subsunção é considerada como 

um processo interativo, logo tanto o subsunçor como o subsumido no processo 

de ensino se modificam em termos de significado (MOREIRA, 2012). 

 Em relação à avaliação, muitas propostas atuais sugerem que se 

trabalhe com avaliações contínuas numa perspectiva contextualizada e 

interdisciplinar, ao invés de avaliações que só favorecem a memorização. Na 

teoria da aprendizagem significativa, um instrumento apresentado como uma 

ferramenta potencialmente facilitadora que ajuda a diagnosticar como ocorre a 

aprendizagem dos alunos são os mapas conceituais. Para Moreira, estes 

instrumentos “são diagramas conceituais hierárquicos que destacam conceitos 

de certo campo conceitual e relações entre eles” (2011, p. 49). Eles 

apresentam uma relação hierárquica, onde os conceitos mais gerais ficam no 

topo e os mais específicos na base. Os mapas conceituais podem ser 

utilizados para verificar se ocorreu aprendizagem a partir dos mecanismos de 

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. 

 Segundo Faria (1995) os mapas podem ser caracterizados como um 

instrumento para organizar um conjunto de ideias que foram aprendidas em 

uma determinada área, tanto por alunos ou por sujeitos envolvidos em uma 

pesquisa na área de educação. O autor relata que Novak foi considerado o 

criador dos mapas conceituais e utilizava estas ideias iniciais na utilização de 

tal instrumento. Em seguida, os princípios para seleção e organização deste 
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instrumento, foram pensados na Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel. 

 No trecho a seguir, Faria (1995, p.2) destaca que estes instrumentos têm 

sido utilizados para uma diversidade de atividades tais : 

[...] como estratégia de estudo (Reigeluth, 1979; Pontes 
Neto,1993); como estratégia de apresentação dos itens 
curriculares (Novak,1981; Novak e Gowin, 1985; Moreira e Axt, 
1986; Buchwietz, 1986; Roth e Roychoudhury, 1992); como 
instrumento para a avaliação de aprendizagem escolar (Novak 
e Gowin, 1985; Moreira e Gobara, 1988; Faria, 1993). Em 
algumas pesquisas educacionais os investigadores utilizaram 
mapas conceituais idealizados, elaborados por especialistas 
em assuntos específicos, comparando-os com os mapas 
elaborados pelos alunos em vários momentos do processo de 
aprendizagem escolar (Diekhoff e Diekhoff, 1982; Ault Jr., 
Novak e Gowin, 1984 e 1988). Ou, em uma outra abordagem, 
os pesquisadores analisaram as mudanças dos conteúdos e de 
organização retratados nos mapas conceituais de alunos, 
enfatizando o processo de construção e originalidade da 
construção individual (p. ex.: Beyerbach e Smith, 1990; Watts, 
1990). 
 

 Neste trabalho de pesquisa, se utilizou os mapas conceituais como 

instrumentos de avaliação da aprendizagem, buscando ajudar os alunos a 

elaborar seu próprio mapa para aprender a organizar os conceitos mais gerais 

e os vários níveis de conceitos subordinados. 

 Moreira (2010) relata que a aprendizagem pode ser subdividida em 

superordenada e subordinada. Na superordenada, o aluno consegue fazer 

relações horizontais entre conceitos e constrói um novo conceito, uma nova 

posição hierárquica a partir de um conceito já construído, que passa a 

subordinar outros conceitos. Já na subordinada, o significado do novo 

conhecimento é adquirido pela interação com algum conhecimento 

especificamente relevante, e pela subordinação, na forma de ancoragem, se 

consolidam com os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. 

 No campo da didática das ciências, essa teoria contribui para se 

promover uma aprendizagem construtivista, visto que o aprendizado ocorre 

com base em uma atividade ativa de significados. 

 Esta teoria foi pensada inicialmente por David Ausubel e sofreu algumas 

mudanças ao longo do seu percurso histórico. Alguns teóricos como Novak e 

Gowin, difundiram esta teoria acrescentando alguns elementos á estrutura da 
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mesma por volta de 1980. Atualmente as discussões avançam, e entre estas 

se destaca os estudos de Moreira que vem contribuindo com a inclusão de 

novas concepções. A seguir, será apresentado as contribuições deste autor 

que, atualmente, é um dos grandes responsáveis pelas produções científicas 

em torno do assunto. O seu trabalho acrescenta elementos consistentes à 

teoria e vem contribuindo para disseminar as ideias de Ausubel. 

 

1.4 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA DE 

MOREIRA.  

  

 A teoria da Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira, baseia-se em 

ideias desenvolvidas por “Neil Postman e Charles Weingartner (1969) em seu 

livro Teaching as a subversiveactivitye também em algumas reflexões de 

Postman em livros mais recentes (Technopoly, 1993 e The EndofEducation, 

1996)” (MOREIRA, 2000, p.2). Moreira relata que nestes tempos em que 

vivenciamos mudanças rápidas e drásticas na sociedade, a aprendizagem na 

escola não deve ser apenas significativa, mas também subversiva.  A lógica é 

que esta subversão seja uma estratégia para sobreviver na sociedade atual, 

logo ele assume o termo aprendizagem significativa crítica para caracterizar 

este tipo de subversão ao qual ele se refere. 

 O autor toma como ponto de partida a teoria de Ausubel, a partir da ideia 

de que „ aprendemos a partir do que já sabemos‟ e acrescenta um princípio que 

irá ajudar a facilitar a aprendizagem significativa crítica, o que ele chama de 

„abandono da narrativa‟ que foi inspirado no livro Dar classe com la boca 

cerrada de Don Finkel (2008). Nesse sentido, o autor deixa evidente que não 

está propondo uma nova didática, mas sim alguns princípios que terão 

implicações diretas na organização do processo de ensino e outras são de 

natureza epistemológica. Todas com o objetivo de promover uma 

aprendizagem significativa crítica. 

 Sobre a definição de Aprendizagem Significativa Crítica, Moreira (2000, 

p.7) argumenta: 

 
Aprendizagem significativa crítica é aquela perspectiva que 
permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo 
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tempo, estar fora dela. Trata-se de uma perspectiva 
antropológica em relação às atividades de seu grupo social que 
permite ao indivíduo participar de tais atividades mas, ao 
mesmo tempo, reconhecer quando a realidade está se 
afastando tanto que não está mais sendo captada pelo grupo. 

  

 Segundo o autor, os princípios que devem ser trabalhados no processo 

de ensino são:  

 1. Princípio do conhecimento prévio. Aprendemos a partir do que já 

sabemos - Para ser crítico de algum conhecimento, de algum conceito, de 

algum enunciado, o sujeito deve aprendê-lo significativamente e, para isso, seu 

conhecimento prévio é, isoladamente, a variável mais importante do processo. 

 2. Princípio da interação social e do questionamento. 

Ensinar/aprender perguntas ao invés de respostas - Um ensino baseado no 

modelo transmissão-recepção, não é crítico e tende a gerar aprendizagem não 

crítica, em geral mecânica. 

 3. Princípio da não centralidade do livro de texto. Do uso de 

documentos, artigos e outros materiais educativos. Da diversidade de 

materiais instrucionais - Abandonar o uso de apenas um manual único, 

buscando incluir outros materiais no planejamento e execução das aulas. 

 4. Princípio do aprendiz como perceptor/representador - O aluno 

deve representar tudo o que ele percebe, pois ele é um perceptor/ 

representador. 

 5. Princípio do conhecimento como linguagem - Na visão do autor, 

aprender um conteúdo de maneira significativa é aprender sua linguagem, não 

só palavras, mas outros signos, instrumentos e procedimentos também de 

maneira substantiva e não-arbitrária. 

 6. Princípio da consciência semântica - O significado que o aluno 

atribui as coisas está nas pessoas, não nas palavras. Logo, as pessoas não 

podem dar às palavras significados que estejam além de sua experiência. 

Neste sentido, levantar o conhecimento prévio é importante para ajudar os 

sujeitos a construir novos significados. 

 7. Princípio da aprendizagem pelo erro - É normal o aluno errar. Neste 

sentido, deve-se trabalhar para que o aluno aprenda corrigindo os seus erros. 
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 8.  Princípio da desaprendizagem - É preciso aprender a desaprender, 

buscando aprender a distinguir entre aquilo que é relevante e o irrelevante no 

conhecimento prévio e libertar-se daquilo que é irrelevante. 

 9. Princípio da incerteza do conhecimento - O conhecimento humano 

é incerto, evolutivo e limitado sendo construído através da superação do erro. 

O método científico é a correção sistemática do erro.  

 10. Princípio da não utilização do quadro-de-giz. Da participação 

ativa do aluno. Da diversidade de estratégias de ensino - O professor deve 

buscar abandonar o quadro-de-giz, buscando adotar novas metodologias que 

visem promover uma aula interativo-dialógica com objetivo de promover uma 

aprendizagem significativa crítica. 

 11. Princípio do abandono da narrativa. De deixar o aluno falar - 

Ensino centrado no aluno onde o professor é o mediador onde o aluno participa 

e interage nas aulas. 

 Estes princípios serão importantes para servir como orientação no 

planejamento e intervenção das aulas no espaço escolar. No próximo item 

discute-se sobre as unidades de ensino potencialmente significativas, que é 

proposta por Moreira tendo como objetivo apresentar uma ideia de 

planejamento com base em etapas articuladas que levam em consideração 

uma série de características e princípios visando ampliar as possibilidades de 

ocorrência da aprendizagem significativa no desenvolvimento de novos 

conceitos. 

 

1.5 O PAPEL DAS UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVAS (UEPS). 

 

 As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (Moreira, 2011), 

tomam como base um conjunto de teorias de aprendizagem que tem o intuito 

de promover um ensino com base na aprendizagem significativa (AUSUBEL, 

1968; 2000).  

 As UEPS são constituídas por etapas, que, nas sequências em que são 

propostas, têm o objetivo de gerar uma aprendizagem significativa, partindo 

das premissas de que não há ensino sem aprendizagem, logo o ensino é o 
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meio e a aprendizagem é o fim. Esses passos irão atuar como guias que 

ajudarão na elaboração das Unidades didáticas de Ensino, cabendo ao 

Professor buscar seguí-los ou adaptá-los de acordo com a sua realidade 

escolar. (HILGER e GRIEBELER, 2013). 

 Moreira (2011, p.2-3) destaca os princípios que devem servir de 

orientação para a elaboração das UEPS: 

• o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a 
aprendizagem significativa (Ausubel); 
• pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser 
que aprende; essa integração é positiva, construtiva, quando a 
aprendizagem é significativa (Novak);  
• é o aluno quem decide se quer aprender significativamente 
determinado conhecimento (Ausubel; Gowin);  
• organizadores prévios mostram a relacionabilidade entre 
novos conhecimentos e conhecimentos prévios;  
• são as situações-problema que dão sentido a novos 
conhecimentos (Vergnaud); elas devem ser criadas para 
despertar a intencionalidade do aluno para a aprendizagem 
significativa;  
• situações-problema podem funcionar como organizadores 
prévios;  
• as situações-problema devem ser propostas em níveis 
crescentes de complexidade (Vergnaud); 
•frente a uma nova situação, o primeiro passo para resolvê-la é 
construir, na memória de trabalho, um modelo mental funcional, 
que é um análogo estrutural dessa situação (Johnson-Laird);  
•a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a 
consolidação devem ser levadas em conta na organização do 
ensino (Ausubel);  
•a avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em 
termos de buscas de evidências; a aprendizagem significativa é 
progressiva; 
• o papel do professor é o de provedor de situações-problema, 
cuidadosamente selecionadas, de organizador do ensino e 
mediador da captação de significados de parte do aluno 
(Vergnaud; Gowin);  
• a interação social e a linguagem são fundamentais para a 
captação de significados (Vygotsky; Gowin);  
•um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre 
aluno, docente e materiais educativos, cujo objetivo é levar o 
aluno a captar e compartilhar significados que são aceitos no 
contexto da matéria de ensino (Gowin);  
• essa relação poderá ser quadrática na medida em que o 
computador não for usado apenas como material educativo;  
•a aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica 
(Moreira);  
•a aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca 
de respostas (questionamento) ao invés da memorização de 
respostas conhecidas, pelo uso da diversidade de materiais e 
estratégias instrucionais, pelo abandono da narrativa em favor 
de um ensino centrado no aluno (Moreira). 
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 Segundo Moreira (2011), o marco teórico das UEPS estão orientadas 

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

visões clássicas e contemporâneas (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). 

 Nesse sentido, Moreira destaca alguns aspectos sequenciais (passos) 

que devem ser seguidos para a elaboração das UEPS.  

Em um primeiro momento, é necessário definir qual o tópico que será 

trabalhado e buscar identificar quais os aspectos, declarativos e 

procedimentais, que serão necessários para abordar a temática escolhida e 

como esses podem ser relacionados. 

Logo em seguida, o passo 2 é criar/ propor situação(ções) por meio de 

questionários, mapa conceitual, mapa mental, situação-problematizadoras, etc, 

que ajude o aluno a trazer seus conhecimentos prévios, que pode ser aceito ou 

não-aceito no contexto do conteúdo em estudo. 

Em um terceiro momento, o professor deve propor uma situação-

problematizadora, em nível de introdução, considerando o conhecimento prévio 

do estudante, preparando a sala de aula para a introdução do conhecimento 

(declarativo ou procedimental) que no momento se pretende ensinar. Essas 

situações poderão acolher o tópico que está sendo abordado em pauta, mas 

não para começar a ensiná-lo, logo elas podem atuar como organizadores 

prévios, pois dão sentidos a novos conhecimentos, desde que o aluno as 

percebam como problemas e sejam capazes de conseguir modelá-las em sua 

mente. Os modelos mentais são caracterizados como funcionais para o aluno 

aprendiz, pois resultam da percepção e de conhecimentos prévios (invariantes 

operatórios). Para essas propostas através de situações-problema iniciais 

podem ser utilizadas simulações computacionais, demonstrações, vídeos, 

problemas do cotidiano, representações veiculadas pela mídia, problemas 

clássicos da matéria de ensino, etc., mas buscando sempre trazer um 
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conhecimento acessível e problemático, não como exercício de aplicação 

rotineira de algum algorítmo. 

  Em seguida, depois de trabalhados essas situações iniciais, o 

conhecimento a ser ensinado/aprendido deverá ser apresentado, levando em 

consideração a diferenciação progressiva, ou seja, começando a trazer 

aspectos mais gerais e inclusivos, proporcionando ao alunado uma visão inicial 

do todo e do que é mais importante na unidade de ensino trabalhada, 

exemplificando em seguida e abordando aspectos específicos. Como exemplo 

de estratégia de ensino, pode-se utilizar uma atividade de apresentação ou 

discussão em pequenos grupos, para em seguida haver uma socialização em 

grandes grupos. 

 No quinto momento será necessário apresentar os aspectos mais gerais 

e estruturantes do conteúdo, aumentando o nível de complexidade em relação 

a primeira apresentação. Como sugestão é possível inserir uma breve 

exposição oral, recurso computacional, texto, etc. Nesta etapa pode-se também 

dar novos exemplos, buscando destacar semelhanças e diferenças relativas às 

situações e exemplos já trabalhados, promovendo a reconciliação integradora. 

Após esta segunda apresentação, o professor poderá propor outra atividade 

colaborativa que leve seus alunos a interagir socialmente, buscando fazer o 

aluno negociar significados com a sua mediação. Como sugestão de atividade, 

pode-se utilizar a resolução de problemas, a construção de um mapa 

conceitual (Novak,1977; 1980), um experimento de laboratório, um pequeno 

projeto, dentre outros. 

 Para se concluir o assunto trabalhado, deve-se buscar dar continuidade 

ao processo de diferenciação progressiva, buscando retomar aquelas 

características mais importantes, porém numa perspectiva incorporativa, 

buscando a reconciliação intregradora. Essa atividade pode ser feita através de 

uma nova apresentação dos significados que pode ser uma breve exposição 

oral, a leitura de um texto, algum recurso computacional, audiovisual, etc. 

Deve-se prestar atenção que o importante não é a estratégia, em si, mas o 

modo de trabalhar o conteúdo da unidade.  Após esta terceira apresentação, 

novas situações-problema devem ser propostas e trabalhadas em níveis mais 

altos de complexidade em relação às situações anteriores. Logo essas 

situações devem ser resolvidas em atividades colaborativas e depois 
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apresentadas e/ou discutidas em grande grupo, sempre com a mediação do 

professor. 

 Durante toda a execução da UEPS, o professor deverá avaliar tanto a 

proposta quanto o desempenho dos estudantes, através de anotações de tudo 

que possa ser considerado evidência de aprendizagem significativa do 

conteúdo trabalhado. É necessário realizar uma avaliação somativa, antes da 

terceira apresentação do conteúdo, na qual deverão ser propostas questões/ 

situações que tenham gerado compreensão, captação de significados e 

capacidade de transferência. Essa avaliação do desempenho com base na 

UEPS, deverá estar baseada, em pé de igualdade tanto na avaliação formativa 

(registros do professor) como na avaliação somativa. 

 A aplicação da UEPS somente será considerada como positiva, se essa 

avaliação do desempenho dos sujeitos conseguir fornecer evidências de 

aprendizagem significativa (captação de significados, compreensão, 

capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para resolver situações 

problema). 

 A proposta apresentada nesta pesquisa seguiu os passos acima 

contemplando o conteúdo de termoquímica que será apresentado no capítulo 

3. A escolha do conteúdo se deu pela necessidade de minimizar algumas 

deficiências que existem na aprendizagem dele em sala de aula justificadas 

nas pesquisas de Oliveira e Santos (1998) onde afirmam que o conceito de 

energia química não é bem apresentado em alguns livros didáticos, pois 

acabam ocultando os vários fatores que intervêm quando as substâncias 

reagem, o que acaba dificultando a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, o 

ideal não seria utilizar o termo „energia química‟ e sim energias envolvidas nos 

processos químicos, pois “a  vantagem de usar esse termo é permitir que se 

faça referência às energias potencial, eletrostática e cinética sem que seja 

preciso reuni-las em um conceito específico: o de energia química” (p.21). 

 Mortimer e Amaral (1998) apresentam as concepções alternativas dos 

estudantes sobre os conceitos de calor e temperatura que estão relacionadas 

as forma como nos expressamos no senso comum, buscando discutir sobre a 

necessidade de desenvolver atividades para que possam ajudar os alunos a 

diferenciar as ideias de senso comum dos conceitos científicos.  
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 Silva (2005) sugere que o conceito de entalpia não seja trabalhado no 

Ensino Médio, já que compreender o significado da entalpia requer conhecer o 

problema que lhe deu origem e o encaminhamento da solução. O autor relata, 

que para ensinar este conceito seria necessário discutir o problema do cálculo 

termodinâmico do calor, o que acabaria exigindo conhecimentos científicos 

sobre a função de estado, cálculo diferencial e integral, formalização de 

conceitos que vão muito além da alfabetização científica proposta no Ensino 

Médio. Logo se considera um conceito inadequado para ser trabalhado nesta 

modalidade de ensino, pois apenas contribuirá para que os alunos memorizem 

mecanicamente uma expressão para uso escolar, sem qualquer relação com o 

seu contexto de vida. Barros (2009) afirma que os estudantes apresentam 

muitas dificuldades relacionadas às variações de temperatura em processos 

endotérmicos e exotérmicos, como também as energias cinética e potencial 

das partículas. Na visão dos autores „a interpretação atômico molecular de 

processos endotérmicos e exotérmicos exige clareza quanto aos aspectos 

macroscópicos dos experimentos‟ (p.241). Logo, o autor sugere que ocorra 

uma discussão dos aspectos microscópicos buscando abordar a dinâmica dos 

processos de transferência de energia, o que possibilitará a introdução do fator 

tempo nesses processos, o que contribuirá para sanar muitas dificuldades de 

aprendizagem. 

 Silva et al (2013), fizeram uma análise dos conteúdos de Termodinâmica 

Química nos livros de Química aprovados pelo PNLD 2012, levando em 

consideração dois critérios: aspectos históricos e contextualização do 

conteúdo. Nesse sentido, os autores chegaram à conclusão que dos cinco 

livros analisados, somente dois se mostraram mais coerentes com as novas 

perspectivas para o Ensino de Química nos dias atuais, apresentando 

preocupação com a contextualização e com uma visão da ciência mais 

integrada a realidade do aluno, o que poderá contribuir para promover a 

alfabetização científica no Ensino de Química. Já outras obras, quando não 

omitem, apresentam os contextos socioeconômicos, históricos e culturais de 

forma isolada dos conceitos apresentados.  
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1.6 O ENSINO DE TERMOQUÍMICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AS 

DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM. 

 

 Segundo Jacques et. al (2009), o conceito de energia é de extrema 

importância ao aprendizado das Ciências e seu caráter unificador torna-o 

potente e frutífero para balizar, unir e inter relacionar diferentes conteúdos de 

Ciências. É um conceito bastante complexo e, segundo pesquisas diversas 

sobre concepções alternativas, é frequentemente compreendido de maneira 

reducionista, atrelado a um único ou poucos fenômenos. 

Contudo, por ser abstrato e muito abrangente, o conceito de 
Energia é de difícil compreensão e fica muitas vezes a mercê 
de interpretações causais, principalmente, pelos alunos, o que 
contribui para o fortalecimento do senso comum e de 
concepções equivocadas. (JAQUES e ALVES FILHO, 
2008,p.3) 

 

 A pesquisa realizada por Köhnlein e Peduzzi (2002) apresenta 

resultados que demonstram que a formação dos professores ainda é bastante 

precária em termos de concepções alternativas. Inclusive, é provável que, ao 

invés destes profissionais contribuírem para o crescimento conceitual dos 

alunos, acabam reforçando as suas concepções alternativas.  

Geralmente há uma tendência de os alunos considerarem o calor como 

uma substância, uma espécie de fluido, como propriedade dos corpos quentes, 

e o frio como propriedade contrária, ou seja, como ausência de calor.  

Köhnlein e Peduzzi (2002) afirmam que é comum usar os conceitos de 

calor e temperatura como sinônimos: “hoje está muito calor”, “que frio está 

entrando pela porta”, “quando se mede a febre de uma pessoa ela passa a 

temperatura para o termômetro”, etc. 

Cervantes (1987 apud Köhnlein e Peduzzi 2002, p.26) ao fazer uma 

revisão bibliográfica sobre os conceitos de calor e temperatura, observou 

algumas concepções mais comuns apresentadas pelos alunos:  

 

Segundo Macedo e Soussan (1986), “o calor é geralmente 
associado a uma fonte ou a um estado; utiliza-se tanto o calor 
como a temperatura para designar um estado quente”.  
Segundo Erickson (1979), “interpreta-se também a temperatura 
como a medida da mistura de calor e de frio dentro de um 
objeto”.  
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Segundo Driver e Russel (1982), “a maioria dos alunos 
consideram que a temperatura de fusão e ebulição é 
independente da massa de gelo e água respectivamente”.  
Segundo Tiberghien (1980), “uma das dificuldades que 
apresentam os alunos a respeito do conceito de calor é a 
diferenciação deste como processo frente a uma propriedade 
interna da matéria como muitas vezes se associa”.  
Segundo Erikson (1979 e 1980), “a transmissão de calor 
através de uma barra metálica explica-se como a acumulação 
deste em uma parte da barra que vai propagando-se como um 
fluido ao outro extremo da mesma”.  

 
 Segundo Soares e Cavalheiro (2006), em uma aplicação preliminar de 

uma atividade lúdica para a sala de aula observou-se que os alunos concebiam 

dois tipos de energia, sendo elas “positivas” e “negativas”. Os alunos 

acreditavam que havia dois tipos de energia distinta, uma “fria” e uma “quente”, 

o que corrobora a noção cotidiana de que o calor está ligado a uma 

temperatura elevada e o frio a uma temperatura baixa. 

 Mortimer e Amaral (1998, p.30) discutem que: 

O estudo, no ensino médio, das transformações envolvidas 
nesses processos, normalmente sob o nome de termoquímica, 
envolve o uso de alguns conceitos energia, calor, temperatura 
que já estamos acostumados a usar no nosso dia-a-dia. Essas 
palavras, no entanto, não têm o mesmo significado na ciência e 
na linguagem comum. Isso tem sido causa de dificuldades no 
ensino de química, pois na maioria das vezes o professor 
trabalha conceitos mais avançados como calor de reação, lei 
de Hess etc., sem uma revisão dos conceitos mais básicos. O 
resultado, muitas vezes, é um amálgama indiferenciado de 
conceitos científicos e cotidianos, sem que o aluno consiga 
perceber claramente os limites e contextos de aplicação de um 
e de outro. (1998, p.30) 

 
 
 Os autores ressaltam que a literatura descreve três características 

principais das concepções de calor e temperatura que estão intimamente 

relacionadas à forma como nos expressamos sobre esses fenômenos na vida 

cotidiana. Por exemplo: O calor é uma substância; Existem dois tipos de „calor‟: 

o quente e o frio; O calor é diretamente proporcional à temperatura. 

 Silva et al (2012) destaca que há necessidade  que  o  conceito  de  

energia  esteja  bem fundamentado. Para que isto ocorra é necessário lembrar 

que a própria definição da Ciência Química e da Ciência Física está 

entrelaçada no conceito de energia, porque não há como estudar as 

transformações químicas, os componentes fundamentais do universo  e  os  
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seus movimentos, sem fazer referência à energia, sob as mais diferentes 

formas. 

 Na visão de Silva (2005) levando em consideração as dificuldades que 

os estudantes apresentam em conceitos como entalpia, entropia, energia 

interna, é necessário compreender que o conceito de entalpia não deveria ser 

ensinado no ensino médio, pois necessitaria de um aprofundamento nos 

conceitos a nível superior para se entender o que seja entalpia e assim 

conseguir transpor para os alunos adequadamente. No entanto, é necessário 

ressaltar que mesmo fazendo a transposição didática para o nível de 

compreensão dos alunos, o autor afirma que muito se perderia em significado, 

não conseguindo cumprir com os objetivos do ensino médio que é formar 

indivíduos alfabetizando-os cientificamente. O autor evidencia “ensinar a 

entalpia como sinônimo de calor não acrescenta nada de significativo aos 

conhecimentos dos alunos” (Silva, 2005, p. 25), logo se deve manter esse 

ensino do conceito de calor como processo de transferência de energia. 

Silva et al ( 2012, p.3 ) ainda acrescenta: 

...ensinar Termodinâmica, seja ela Física ou Química, a fim de 
transpor conceitos como energia, entalpia,  entropia,  energia  
interna,  calor  e  temperatura, sistema  e  vizinhança,  é  o  
grande desafio  do  professor  de  Física e de  Química,  para 
que não fique limitada a aplicação de fórmulas, conversões de 
uma unidade de energia para  outra  ou  resoluções  mecânicas  
de  exercícios  que  não  acrescentam  muito  aos saberes dos 
alunos,  mas que o ensino desses conceitos possa ser útil na 
análise dos diversos  fenômenos  químicos  e  físicos  da  
natureza  observados  no  cotidiano  dos estudantes do nível 
médio. 

 

Como é possível observar são muitas as limitações que ainda ocorrem 

no processo de ensino e aprendizagem para o trabalho com este conteúdo. 

Portanto, há a necessidade do professor buscar alternativas através de 

atividades de ensino que ajudem a minimizar essas dificuldades. Foi pensando 

desta forma, que a presente pesquisa traçou o percurso metodológico que se 

conduziu na elaboração e avaliação da UEPS para o conteúdo de 

Termoquímica apresentada no capítulo três. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 

  

 Neste capítulo será apresentado o percurso metodológico da 

investigação, buscando retomar a questão foco e os objetivos, além de 

descrever o contexto, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos e a forma de 

organização dos dados obtidos segundo o referencial teórico de análise.  

 

2.1 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O planejamento e a organização da Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) foram elaborados com base no referencial teórico adotado 

nesta pesquisa.  

 O público alvo da pesquisa para avaliação da UEPS foram 22 

estudantes de licenciatura da Universidade Estadual da Paraíba e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na aplicação da proposta no 

Ensino Médio, participaram da pesquisa 15 estudantes do 2º ano de uma 

escola pública do Município de Campina Grande-PB. 

 O critério de escolha desta turma se deu pelo fato de ser uma turma do 

2º ano onde o conteúdo de Termoquímica está dentro do programa, tornando 

possível a aplicação da UEPS nesta turma. 

2.2 A QUESTÃO FOCO E OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 A questão foco desta dissertação é investigar se é possível uma unidade 

de ensino potencialmente significativa para trabalhar conceitos introdutórios do 

estudo da Termoquímica contribuir para promover uma aprendizagem 

significativa nos estudantes. Logo, este trabalho tem como objetivo construir e 

avaliar uma proposta didática para o conteúdo de termoquímica na perspectiva 

das unidades de ensino potencialmente significativas de Moreira com alunos do 

Ensino Médio de uma escola pública do Município de Campina Grande-PB. 

 Como objetivos específicos foram delimitados:  
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 - Submeter a UEPS a uma avaliação por professores em formação inicial 

a partir da aplicação de um instrumento de validação de unidade didáticas, 

verificando a existência de critérios importantes que devem estar presentes 

nela. 

 -Aplicar a unidade de ensino em uma turma do Ensino Médio, buscando 

diagnosticar as concepções prévias dos estudantes sobre os conceitos 

relacionados à Termoquímica; 

 -Utilizar mapas conceituais como uma das estratégias de aprendizagem 

na UEPS; 

 -Diagnosticar como os estudantes do ensino médio avaliam a proposta 

de ensino; 

 -Elaborar um DVD contendo a UEPS com orientações e os recursos 

didáticos para os professores do ensino médio trabalhar com a unidade de 

ensino em sala de aula. 

 

2.3 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza 

qualitativa, que segundo Oliveira (2002), este tipo de pesquisa possui a 

facilidade de descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou 

problema, buscar analisar a interação de algumas variáveis, além de 

compreender e classificar processos dinâmicos experimentais por grupos 

sociais, buscando apresentar contribuições no processo de mudanças, criação 

ou formação de opiniões de um determinado grupo e permitir interpretar 

particularidades nos comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994) em uma pesquisa qualitativa é 

importante que o pesquisador faça parte do ambiente que pretende investigar, 

já que ele será a sua principal fonte de dados. Nesse sentido, os autores 

descrevem: “[...] o pesquisador introduz-se no mundo das pessoas que 

pretende estudar, tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua 

confiança, elaborando um registo escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve 

e observa” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 17). 
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 Também será utilizado o método quantitativo, já que em alguns 

momentos haverá exposição de dados numéricos, como também gráficos e o 

uso de porcentagem para expressar as respostas referentes aos instrumentos. 

  

 Nesse sentido, para atingir os objetivos descritos, foram utilizados os 

instrumentos descritos no quadro 1. 

Quadro 1. Relação entre objetivos e instrumentos no percurso metodológico. 

Objetivo Específico Meta Instrumento  
- Submeter a UEPS a uma 
avaliação por professores 
em formação inicial a partir 
da aplicação de um 
instrumento de validação 
de unidade didáticas, 
verificando a existência de 
critérios importantes que 
devem estar presentes 

nela. 

Socializar a proposta com 
os professores em 
formação, buscando 
analisar a existência de 
critérios que devem estar 
presentes no planejamento 
de uma proposta didática. 
 
 

Instrumento de validação 
baseada na Engenharia 
Didática proposta por 
Artigue (1996 apud 
GUIMARÃES E 
GIORDAN, 2011). 
 
 
 

-Aplicar a unidade de 
ensino em uma turma do 
Ensino Médio, buscando 
diagnosticar as 
concepções prévias dos 
estudantes sobre os 
conceitos relacionados à 
Termoquímica; 
 

Identificar as concepções 
dos estudantes frente ao 
estudo de conceitos de 
energia, combustão, 
entalpia, temperatura, 
calor, processos 
endotérmicos e 
exotérmicos. 

Aplicação de um 
questionário com a 
seguinte pergunta: O que 
essas imagens (projetadas 
em data show) 
representam para vocês e 
qual a relação delas com o 
estudo de processos 
energéticos? 

-Utilizar mapas conceituais 
como uma das estratégias 
de aprendizagem na 
UEPS; 

 

Verificar se ocorreram 
indícios de aprendizagem 
significativa através dos 
mecanismos de 
diferenciação progressiva 
e reconciliação 
integradora. 

Utilização dos Mapas 
conceituais 

-Diagnosticar como os 
estudantes avaliam a 
proposta de ensino; 

 

Verificar se ocorreu 
motivação e se na visão 
dos estudantes do ensino 
médio a proposta 
contribuiu para a 
aprendizagem do 
conteúdo trabalhado. 

Escala de Likert 

-Elaborar um DVD 
contendo a UEPS com 
orientações e os recursos 
didáticos para os 
professores trabalharem 
com a unidade de ensino 
em sala de aula. 

Contribuir com a área de 
Ensino de Química com 
uma proposta de UEPS 
para o ensino de 
Termoquímica contendo 
orientações para trabalhar 
no Ensino Médio. 

DVD com a UEPS 
contendo todas as 
atividades, recursos 
didáticos trabalhados e 
orientações. 

 



55 

 

2.4. DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

a) Avaliação da UEPS pelos licenciandos. 

 

 Inicialmente foi elaborado um MINI CURSO com objetivo de dar suporte 

para os licenciandos compreenderem as teorias que estavam relacionadas a 

elaboração de uma UEPS. O MINI CURSO contemplou os seguintes conteúdos 

e referenciais teóricos: O Ensino de Química na perspectiva dos dias atuais 

com contribuições dos documentos legais para o Ensino de Química (PCN, 

PCN+ e OCEM), Carvalho & Gil & Perez (2005), Kempa (1991 apud Silva 

Júnior, 2012), Santos e Scheneltzeler (2003), etc; O uso de situações 

problemas no Ensino de Química na perspectiva de Batinga e Teixeira (2009), 

Simões Neto (2009); A Teoria da Aprendizagem Significativa na visão de 

Moreira (2011); As dificuldades de Aprendizagem no Ensino de Termoquímica 

na perspectiva de Jacques et. al (2009),  Köhnlein e Peduzzi (2002), Mortimer e 

Amaral (1998), etc; As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas na 

visão de Moreira (2011). O Mini-Curso aplicado com os licenciandos foi 

intitulado por: Construção e avaliação de Unidades Didáticas 

Potencialmente Significativas para o Ensino de Química. O Quadro 2 , 

apresenta as etapas da proposta executada com os licenciandos da UEPB que 

ocorreu no mês de Junho e da UFRN no mês de Agosto do ano de 2014. 

Quadro 2. As etapas da proposta do Mini Curso executada com os licenciandos 
para a socialização e possíveis modificações da UEPS 
 

 
ATIVIDADES REALIZADAS 

 
TEMPO DE DURAÇÃO 

1° DIA: Dinâmica de Conhecimento/ 
Discussão do Ensino de Química e a 
formação da cidadania 

 
 

2 horas 

2° DIA: O uso de situações-
problematizadoras no Ensino de 
Química/ Construção e Apresentação 
das situações e possíveis 
intervenções do pesquisador/ 
Apresentação de atividades que 
aborda o uso de situações 
problemas.  

 
 
 

2 horas 
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3° DIA: Apresentação das situações 
problemas em slides pelo ministrante 
e possíveis orientações/ A Teoria da 
Aprendizagem Significativa. 

2 horas 

4° DIA: A UEPS (Conceitos/Teorias/ 
Modelos) 

2 horas 

5°DIA: Apresentação do Modelo de 
uma UEPS para o conteúdo de 
Termoquímica e avaliação do 
material pelos Licenciandos. 

2 horas 

 
A metodologia utilizada para a avaliação da UEPS foi baseada na 

Engenharia Didática proposta por Artigue (1996 apud GUIMARÃES E 

GIORDAN , 2011). Este tipo de instrumento de validação tem como base na 

confrontação entre a validação a priori baseada nas análises teóricas e a 

validação  a  posteriori que  se  refere  a  análise  dos  resultados  obtidos  pela 

aplicação da UEPS no espaço escolar. Nesse sentido, utilizamos apenas o 

modelo de validação a priori, já que o intuito foi buscar avaliar este material 

entre professores em formação. Dessa forma, a validação contribui para 

confirmar se o instrumento possui os elementos que sua aplicação requer e se 

garante a confiabilidade dos seus resultados. 

O instrumento proposto para análise, é composto de 27 itens agrupados 

em 5 dimensões de análise que objetiva identificar características importantes 

em uma unidade didática. Para cada um dos itens que serão foco da avaliação, 

deve ser atribuído um conceito semi-qualitativo onde o licenciando deverá 

assinalar um x em um das 3 opções: INSUFICIENTE, SUFICIENTE, MAIS 

QUE SUFICIENTE. O primeiro deve ser escolhido quando houver pouca ou 

nenhuma relação da UEPS com as questões relacionadas a esse item; a 

segunda opção deve ser escolhida quando os critérios forem atendidos 

basicamente e a terceira opção quando existir alta relação entre o item 

avaliativo e a proposta apresentada pela UEPS.  

 

b) Questionário aplicado com os alunos do Ensino Médio para o 

levantamento das concepções prévias. 

 Segundo Gil (2002), o questionário é uma técnica de investigação que é 

composta por um conjunto de questões que são aplicados com sujeitos com o 
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objetivo de buscar informações a respeito de crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, comportamento presente ou passado, etc. Neste 

sentido, construir este instrumento consiste em buscar traduzir os objetivos da 

pesquisa em questões mais específicas, logo, as respostas obtidas pelas 

questões aplicadas, proporcionarão dados para avaliar as características da 

população em que se pretende pesquisar ou mesmo testar as hipóteses 

construídas no processo de definição dos objetivos da pesquisa. 

 Para a elaboração do questionário deve-se ter uma série de cuidados 

como: buscar constatar a sua eficiência para atingir os objetivos, saber 

determinar a forma e o conteúdo das questões, além da quantidade e 

ordenação, construção das alternativas, sua apresentação e seu pré-teste. 

 Os questionários apresentam muitas vantagens. Entre elas podem-se 

destacar algumas como: Possibilita coletar informações significativas de um 

grande número de indivíduos; Permite uma comparação precisa entre as 

respostas dos sujeitos; Garante o anonimato das respostas dadas pelos 

sujeitos, etc.  

 Nesta pesquisa foi elaborado um questionário para ser aplicado com os 

alunos do Ensino Médio em um primeiro momento da UEPS com objetivo de 

levantar as concepções dos estudantes frente às imagens que haviam sido 

projetadas em slides. O quadro 3 apresenta o instrumento utilizado e os 

objetivos desejados para cada pergunta. 

  

Quadro 3. Questionário para identificação das concepções prévias dos 

estudantes 

QUESTÃO: O que essas 
imagens representam 
para vocês? Existe 
alguma relação delas 
com o conteúdo que 
iremos começar a 
estudar? 

 

EXPECTATIVAS DE RESPOSTAS 
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IMAGEM 1: A 
descoberta do 
fogo 

O aluno poderia apresentar ideias que discutissem que 
a evolução da espécie humana está muito ligada ao 
uso da energia. O fogo permitiu que nossos ancestrais 
pudessem cozinhar os alimentos, facilitando a ingestão 
e a digestão. Isto levou a uma mudança na dieta, que 
passou a incluir a carne como um alimento diário. A 
maior ingestão de carne permitiu o melhor 
desenvolvimento do cérebro, já que esse alimento é 
rico em proteínas que são essenciais aos processos 
celulares. Dessa forma, partindo da perspectiva 
histórica da teoria da evolução, o macaco primitivo foi 
evoluindo, incorporando a arte e as ciências à sua vida. 
Isto também só foi possível graças à luz gerada por 
tochas e fogueiras, que permitiram a iluminação das 
cavernas para que o artista primitivo pudesse retratar o 
seu mundo na forma de pinturas rupestres. 

IMAGEM 2: Liberação de 
gases poluentes na 
atmosfera pelos 
automóveis 

O aluno poderia apontar o conceito de combustão 
incompleta, a partir do carro mal regulado. A fumaça 
preta que sai de um automóvel desregulado nada mais 
é do que a fuligem resultante da combustão incompleta. 
A emissão de fuligem na atmosfera é uma das grandes 
causas responsáveis pelos danos ambientais e 
problemas respiratórios enfrentados nos grandes 
centros urbanos. 

IMAGEM 3: Queima do 
Gás de 
Cozinha 

O aluno poderia discutir que ocorre combustão 
completa de hidrocarbonetos quando há oxigênio 
suficiente para que todo combustível se transforme em 
dióxido de carbono (CO2) e água (H2O). Outro conceito 
também seria trabalhar a entalpia de combustão a partir 
da equação:  

         
  

 
                           

Nesta equação o símbolo ∆H representa a variação de 
entalpia. A entalpia é uma grandeza de extrema 
importância na Química. Quando a variação de entalpia 
de uma reação é menor do que zero há liberação de 
energia; quando essa variação é maior do que zero há 
absorção de energia. 

IMAGEM 4:  A vela 
queimando 
 
 

O aluno poderia discutir que durante a queima da vela a 
reação não é completa, pois há formação de 
FULIGEM, constituída apenas por átomos de carbono. 
O ar é uma mistura de gases que possui cerca de 20% 
de oxigênio, a disponibilidade imediata de moléculas é 
insuficiente para realizar a combustão completa dos 
alcanos presentes na vela (constituída de parafina), o 
que leva a uma combustão incompleta da parafina. Na 
combustão incompleta produz-se água (H2O) e parte 
dos átomos de carbono (CO) ou simplesmente carbono 
(C), também chamado de FULIGEM. 

IMAGEM 5: Degelo das 
calotas Polares 
 
 

Os alunos poderiam explicar que o derretimento das 
calotas polares é um fenômeno verificado nas últimas 
décadas e está relacionado diretamente com o 
aquecimento global. Cientistas que estudam o clima 
verificaram que, com o aumento da temperatura do 
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planeta, provocado principalmente pela emissão de 
gases poluentes, as calotas polares estão derretendo. 

IMAGEM 6: Os alimentos 
 

Os alunos poderiam reconhecer que os alimentos 
fornecem a energia necessária para manter a vida e 
toda a atividade de nosso corpo. 

IMAGEM 7: O processo 
de fotossíntese 
 

Os alunos poderiam reconhecer que a fotossíntese é o 
processo realizado pelas plantas para que haja 
produção de energia necessária à manutenção de sua 
vida. Portanto, trata-se de um processo endotérmico. 

IMAGEM 8 e 9: 
Temperatura de 40° e 
Temperatura a 8° C 
 

As explicações poderiam surgir a partir da ideia de que 
o termo quente, frio e calor têm diferentes significados 
na ciência e em nosso dia a dia. No cotidiano, quente 
pode significar “em temperatura mais elevada” (o ferro 
estar quente), “que transmite calor” (sol quente) ou “que 
tem propriedade de conservar energia” (tecido quente). 
Frio, da mesma forma, pode significar “em temperatura 
mais baixa” ou “que tem a propriedade de não 
conservar calor”. Já calor pode significar “ qualidade do 
que é quente” (O calor do Sol, o calor da lareira) ou 
“sensação que se experimenta em ambiente aquecido”. 

 
 
c) Elaboração do DVD com orientações para os professores 

 

 Como produto educacional, foi elaborado um DVD contendo a UEPS e 

orientações para os professores trabalharem o conteúdo em questão, como 

também todos os recursos didáticos trabalhados: Roteiros dos experimentos, 

Vídeos e a Flex Quest. A figura 1 apresenta o modelo do produto elaborado. 

 

Figura 1. Capa do DVD com orientações para os professores. (FRENTE) 

 

 



60 

 

Figura 2. Capa do DVD (Parte de trás) 

 
 

Figura 3.Design do DVD 
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d) Avaliação da UEPS 

  

 Para avaliar se a proposta contribuiu para a promoção de significado no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, utilizaram-se os mapas 

conceituais. Os mapas atuam como um instrumento para organizar um 

conjunto de ideias que foram aprendidas em uma determinada área, tanto por 

alunos ou por sujeitos envolvidos em uma pesquisa na área de educação 

(FARIA,1995). 

 Em seguida, os alunos foram convidados a analisar o material. O 

instrumento de coleta de dados utilizado foi a escala de Likert, criada em 1932 

pelo educador e psicólogo social americano Rensis Likert (1903-1981). Este 

instrumento apresenta um elenco de sentenças para as quais os sujeitos da 

pesquisa manifestam seu grau de concordância assinalando valores numa 

escala do tipo: (1) discordo inteiramente, (2) discordo, (3) nem concordo nem 

discordo, (4) concordo e (5) concordo inteiramente. O instrumento aplicado 

encontra-se no apêndice deste trabalho. 

 Esta coleta de dados com os alunos do Ensino Médio ocorreu de 22 de 

Setembro á 29 de Outubro de 2014. 

 

2.5.  ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA  

 

 Em relação a avaliação da unidade didática feita pelos professores em 

formação inicial a partir do instrumento de validação baseada na Engenharia 

Didática proposta por Artigue (1996 apud GUIMARÃES E GIORDAN, 2011), 

buscou-se representar os resultados em quadros, expressos em porcentagem, 

quem em seguida foram analisados a luz do referencial teórico. 

 Para análise dos questionários aplicados aos alunos para o 

levantamento das concepções prévias, utilizaram-se os pressupostos teóricos 

da análise de conteúdo de Bardin (2011). “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” 

(p.15). Para este autor, a análise de conteúdo apresenta-se como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações que busca fazer o uso de 
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procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. 

 Para a análise da aprendizagem dos estudantes a partir da aplicação 

dos mapas conceituais, buscou-se diagnosticar se os estudantes evoluíram na 

aprendizagem, através dos mecanismos de reconciliação integradora e 

diferenciação progressiva, buscando analisar os resultados e manter ponte 

com trabalhos que apontam resultados frente a estratégia do uso de mapas 

conceituais. 

 Por fim, para a avaliação da proposta didática pelos estudantes do 

Ensino Médio ao aplicar a escala de Likert, os dados foram representados em 

gráficos de pizza elaborados no Excel (2010) e em seguida foram interpretados 

buscando relacionar com o referencial teórico da área. 
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CAPÍTULO 3: DESCREVENDO A UNIDADE DE ENSINO 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA: TERMOQUÍMICA E MEIO AMBIENTE. 

 

Este capítulo será destinado à descrição da Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), que teve como objetivo trabalhar 

conceitos básicos do estudo da Termoquímica. A escolha da construção da 

UEPS se deu a partir de estudos que revelam que os alunos apresentam uma 

série de dificuldades de aprendizagem em conceitos introdutórios do estudo da 

termodinâmica. Os autores Mortimer e Amaral (1998) afirmam que conceitos 

como calor, temperatura e energia não tem os mesmos significados na ciência 

e na linguagem comum, o que contribui para aumentar as dificuldades de 

aprendizagem, já que os professores costumam trabalhar conceitos mais 

avançados como calor de reação, lei de Hess etc., sem uma revisão dos 

conceitos mais básicos. Foi pensando nessas dificuldades que se buscou 

elaborar a UEPS para trabalhar o conteúdo de termoquímica  com  alunos do 

2° ano do ensino médio.  

Essa sequência de atividades se fundamenta nos pressupostos teóricos 

da aprendizagem significativa que tem o intuito de promover um ensino não 

mecânico, diversificando as atividades que podem ser realizadas na sala de 

aula.   

As atividades também contemplaram o uso de diversas estratégias e 

materiais didáticos, com o intuito de gerar motivação, interesse e autonomia 

nos estudantes para se alcançar uma aprendizagem significativa.  

 A UEPS foi elaborada seguindo os pressupostos descritos por Moreira 

(2011), onde o autor destaca alguns aspectos sequenciais (passos) que devem 

ser seguidos para a sua elaboração, conforme já foi expresso no referencial 

teórico deste trabalho. 

É necessário salientar que a proposta vai de encontro com o que os 

PCN+ (2002) apontam, ao afirmar que o tema em questão tem como objetivo 

construir informações sobre a “produção” e o “consumo” de energia nas 

transformações químicas, trabalhando com os alunos, desde os aspectos 

conceituais, nas quais se identificam as diferentes formas de energia que dão 

origem e que resultam das transformações químicas e a relação entre energia 
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e estrutura das substâncias, até aspectos sociais que tem relação com a 

produção e uso de energia nos sistemas naturais e tecnológicos. 

 Os quadros 4 e 5 apresentam as atividades realizadas descrevendo os 

aspectos sequenciais que constituem a UEPS: 

Quadro 4. Objetivos da UEPS 
 

Conteúdo: Termoquímica N° de aulas: 14 Série: 2° ano  

 

 

 

 

OBJETIVOS DA 

APRENDIZAGEM 

-Compreender e diferenciar os conceitos de temperatura, 
calor e equilíbrio térmico, sistema, fronteira, vizinhança; 
-Compreender o estudo da energia envolvida numa 
transformação química, enfocando os tipos de reações e 
absorções e liberação de energia; 
-Permitir através da análise de termoquímica das 
reações, comparar o poder calorífico de diversos 
combustíveis e determinar o mais eficiente e o mais 
proveitoso na relação custo/benefício observando e  
analisando  fatos  e  situações  do  ponto  de  vista 
ambiental, de modo crítico, para garantir um meio 
ambiente saudável e a boa qualidade de  vida,  afim  de  
adotar  posturas  na  escola  e  em  sua  comunidade  
que  os  levem  a interações construtivas, justas e 
ambientalmente sustentáveis;  

 
 
 
Quadro 5. Aspectos sequenciais da UEPS relacionados com as atividades 
propostas. 

 
 
 

PASSOS DA 

UEPS 

 

CARACTERÍSTICAS DA 

TEORIA DE MOREIRA 

(2011) 

 

ATIVIDADES DA 

UEPS 

 

SUBSUNÇORES 

(CONCEITOS 

ÂNCORAS) 
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1° MOMENTO: 

LEVANTAMENTO 

DOS 

CONHECIMENTOS 

PRÉVIOS 

 

-O conhecimento prévio é 
a variável que mais 
influencia a 
aprendizagem 
significativa (Ausubel); 
 
- São as situações-
problema que dão 
sentido a novos 
conhecimentos 
(Vergnaud); elas devem 
ser criadas para 
despertar a 
intencionalidade do aluno 
para a aprendizagem 
significativa;  
 
- Situações-problema 
podem funcionar como 
organizadores prévios;  
 

OBJETIVO: Levantar 
as concepções que os 
estudantes apresentam  
a partir  de  uma 
atividade baseada na 
leitura de imagens 
levando em 
consideração o 
conhecimento prévio a 
partir de situações 
problemas. 
ATIVIDADE 1 A SER 
EXPLORADA: 
Solicitar inicialmente 
que os alunos 
escrevam em um papel 
quais as ideias que 
eles possuem sobre 
cada imagem e qual a 
relação que elas 
possuem com o estudo 
da Termoquímica. 
Logo em seguida o 
professor irá socializar 
com os alunos as  
ideias  que  eles 
apresentaram no  papel  
contribuindo  para  
introduzir  os  primeiros 
conceitos do conteúdo 
de termoquímica com 
base nas explicações 
que estarão disponíveis 
no DVD de apoio ao 
professor. 

Subsunçores: 
Levantar as 
concepções que 
os estudantes 
apresentam 
sobre os 
conceitos de: 
energia, Calor, 
Temperatura, 
Combustão, 
Processo 
Exotérmico e 
Endotérmico. 

2° MOMENTO: 

LEITURA DE UM 

TEXTO/ 

CONSTRUÇÃO DE 

UM MAPA 

CONCEITUAL 

 

 

-A diferenciação 
progressiva, a 
reconciliação integradora 
e a consolidação devem 
ser levadas em conta na 
organização do ensino 
(Ausubel);  
 
-A avaliação da 
aprendizagem 
significativa deve ser feita 
em termos de buscas de 
evidências; a 
aprendizagem 
significativa é 
progressiva; (Avaliação 
Diagnóstica e Formativa) 

OBJETIVO: Apresentar 
um texto introdutório 
que foi extraído de um 
material publicado pelo 
ano internacional da 
química, com  o  título  
de  química  e energia, 
contribuindo para que o 
aluno comece a 
construir as primeiras 
ideias sobre o estudo 
da TERMOQUÍMICA. 
ATIVIDADE 2  A SER 
EXPLORADA: 
Após a leitura e 
socialização do texto, 
pedir para que 
construam um MAPA 
CONCEITUAL com 
base no que foi 

Subsunçores 
que devem ser 
construídos: 
- Foco de 
estudo da 
Termoquímica; 
- Áreas de 
estudo que 
podem ser 
contempladas; 
- Conceito de: 
energia, calor, 
combustão 
completa e 
incompleta, 
temperatura,  
processos 
endotérmicos e 
exotérmicos, 
entalpia. 
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trabalhado até o 
momento.  
(Nesse momento foram 
dadas algumas 
orientações aos 
estudantes de como 
construir um MAPA 
CONCEITUAL). 
 

- Aplicação da 
energia no dia a 
dia e os tipos de 
energias 
renováveis e  
não  renováveis. 
 

3° MOMENTO: 

EXPOSIÇÃO DE 

UM VÍDEO: 

GASOLINA OU 

ÁLCOOL: QUEM É 

MAIS POLUENTE?  

 

 

 

- O papel do professor é 
o de provedor de 
situações-problema, 
cuidadosamente 
selecionadas, de 
organizador do ensino e 
mediador da captação de 
significados de parte do 
aluno (Vergnaud; Gowin);  
 
-A aprendizagem 
significativa crítica é 
estimulada pela busca de 
respostas 
(questionamento) ao 
invés da memorização de 
respostas conhecidas, 
pelo uso da diversidade 
de materiais e estratégias 
instrucionais, pelo 
abandono da narrativa 
em favor de um ensino 
centrado no aluno 
(Moreira). 
 
 

OBJETIVO: Discutir 
que os carros com 
tecnologia “flexpower” 
possuem 2 tipos de 
combustível o álcool 
(de base vegetal) e a 
gasolina (combustível 
fóssil). As sujeiras 
geradas no interior dos 
automóveis são 
provenientes da 
queima que ocorre no 
interior dos cilindros.  
Eles acabam deixando 
resíduos em todo o 
sistema de injeção. 
Mas a questão  
colocada  é:  Se  o  
álcool  é  considerado  
um combustível “limpo” 
porque ele polui mais 
que a gasolina?  
 
ATIVIDADE A SER 
EXPLORADA:  
QUESTÕES PARA 
DISCUSSÃO COM 
BASE NO VÍDEO  
( 7 QUESTÕES) 
(Os alunos deverão 
responder em grupo de 
5 pessoas. O professor 
irá dá um tempo de 20 
min para responderem 
e depois abrirá a 
discussão coletiva). 
 

Subsunçores: 
 

Energia 
Renovável: 

Álcool e Energia 
Não-Renovável: 

Gasolina 
 

4° MOMENTO: O 

PROCESSO DE 

ENSINO 

(APRESENTAÇÃO 

DOS CONCEITOS)  

 

-A diferenciação 
progressiva, a 
reconciliação integradora 
e a consolidação devem 
ser levadas em conta na 
organização do ensino 
(Ausubel);  
 

OBJETIVO: Apresentar 
os conceitos aos 
alunos sempre através  
de  situações 
problemas  e 
experimentos, 
buscando questioná-los 
e provocando a 
discussão. Explorar os 

Subsunçores: 
 
Calor(Transferê
ncia); 
-Calor 
Específico; 
-Energia e 
Princípio Zero 
da 
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- As situações-problema 
devem ser propostas em 
níveis crescentes de 
complexidade 
(Vergnaud); 
- A interação social e a 
linguagem são 
fundamentais para a 
captação de significados 
(Vygotsky; Gowin);  
 

mecanismos de 
diferenciação 
progressiva e 
reconciliação 
integradora. 
ATIVIDADES A 
SEREM 
EXPLORADAS:  
 
BLOCO 1: Trabalhar o 
conceito de calor e 
termoquímica.  
Serão trabalhados 4 
situações- problemas: 
SITUAÇÃO 1: O QUE 
É CALOR?  
ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL 
(TRANSFERÊNCIA DE 
CALOR) 
SITUAÇÃO 2: SERÁ 
CONVENIENTE 
SUBSTITUIR 
MADEIRA POR METAL 
NA CONSTRUÇÃO  
DE CASAS EM 
LOCAIS QUENTES OU 
FRIOS? (CALOR 
ESPECÍFICO, 
ENERGIA, PRINCIPIO 
ZERO DA 
TERMODINÂMICA) 
SITUAÇÃO 3: PARA  
EVITAR  O  
ESFRIAMENTO  DO  
CAFÉ,  É  
NECESSÁRIO  QUE  O 
MESMO SEJA 
ISOLADO 
TERMICAMENTE. 
POR QUÊ?  ( 
SISTEMA, 
VIZINHANÇA, 
FRONTEIRA) 
SITUAÇÃO 4: COMO 
OCORRE AS 
TRANSFERÊNCIAS 
DE ENERGIA NESTES 
SISTEMAS ABAIXO? 
O QUE É UM 
SISTEMA ISOLADO E 
FECHADO?  
 
BLOCO 2: Trabalhar 
Calorimetria  

Termodinâmica; 
-Sistema 
Vizinhança e 
Fronteira; 
- Calorimetria; 
- Entalpia  
(Processos 
Exotérmicos e 
Endotérmicos) 
 



68 

 

 
ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL 2:  
OBJETIVO: 
O objetivo deste 
experimento é  
construir  um  
calorímetro,  aparelho  
que mede a quantidade 
de energia absorvida 
ou liberada em um 
processo químico ou 
físico,  e  comparar  a  
quantidade  de  calor,  
representada  pela  
letra  Q, necessária 
para  o  aquecimento  
de  objetos  dos  
diferentes  metais  
testados.  Quanto 
maior a quantidade de 
calor  que  o  material  
precisar,  menor  será  
a  temperatura  final  do 
sistema.  
 
BLOCO 3: Trabalhar 
os conceitos de calor 
de reação: Entalpia 
(processos 
exotérmicos e  
endotérmicos) 
 
SITUAÇÃO 5: QUEIMA 
DE UM PALITO DE 
FÓSFORO. De onde 
vem essa energia ou 
esse calor? 
(CONCEITO: 
ENTALPIA) 
 
ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL 3:  
Experimento 1 -
Reações que liberam e 
absorvem energia  
no dia-a-dia . 
(Apresentação de 
questões 
problematizadoras) 
 
ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL 4: 
Experimento 2 – 
Observando o 
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comportamento das  
reações endotérmicas 
e exotérmicas  
(Apresentação de 
questões 
problematizadoras) 
 

 

5° MOMENTO: 

LABORATÓRIO 

DE 

INFORMÁTICA: 

TRABALHANDO 

COM A FLEX 

QUEST: ENERGIA 

E MEIO 

AMBIENTE.  

 

 

 

 

-Pensamentos, 
sentimentos e ações 
estão integrados no ser 
que aprende; essa 
integração é positiva, 
construtiva, quando a 
aprendizagem é 
significativa (Novak);  
 
-Um episódio de ensino 
envolve uma relação 
triádica entre aluno, 
docente e materiais 
educativos, cujo objetivo 
é levar o aluno a captar e 
compartilhar significados 
que são aceitos no 
contexto da matéria de 
ensino (Gowin); 
 

OBJETIVO: Trabalhar 
na FLEX QUEST a 
relação que existe 
entre a Energia e o 
Meio Ambiente, já  que  
parte  da  energia  
utilizada  pelas  
sociedades  modernas  
é obtida por meio da 
queima de 
combustíveis fósseis. 
No entanto, isso tem 
provocado graves 
problemas ambientais, 
dentre os quais o 
aquecimento global. 
Após o estudo da FLEX 
QUEST, espera-se que 
o aluno tenha: 
•Compreendido os 
malefícios da poluição 
do ar; 
•Os benefícios da 
redução do enxofre nos 
combustíveis; 
•Compreendido as 
vantagens e 
desvantagens das  
fontes  de  energia 
renováveis e não 
renováveis; 
ATIVIDADES A 
SEREM 
EXPLORADAS:  
Os alunos serão 
avaliados pelas tarefas  
1,  2  e  3  que  
encontram-se  na 
FLEXQUEST.  

 
Subsunçores: 
 
-Energia e Meio 
Ambiente; 
- Queima de 
combustíveis 
fósseis; 
- Poluição 
Ambiental; 
- Aquecimento 
Global; 
- Energias 
Renováveis e 
Não-Renováveis 

 
AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

-Avaliação da 
aprendizagem por meio 
da UEPS deve ser feita 
ao longo de sua 
implementação, 
registrando tudo que 
possa ser considerado 
evidência de 
aprendizagem 

A avaliação da 
aprendizagem será 
baseada nos trabalhos  
feitos  pelos alunos, 
nas observações 
realizadas pelo docente 
ao longo das etapas 
(avaliação diagnóstica 
e formativa) e por  uma  

Subsunçores:  
 
Os alunos 
devem 
apresentar 
todos os 
conceitos que 
foram 
explorados na 
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significativa do conteúdo 
trabalhado; além disso, 
deve haver uma 
avaliação somativa. 
-A UEPS somente será 
considerada bem-
sucedida se a avaliação 
do desempenho dos 
alunos fornecer 
evidências de 
aprendizagem 
significativa (captação de 
significados, 
compreensão, 
capacidade de explicar, 
de aplicar o 
conhecimento para 
resolver situações-
problema). 

atividade  no  final  
(avaliação  somativa) 
através da construção 
pelos alunos de um 
MAPA CONCEITUAL. 
-A captação de 
significados, 
capacidade de explicar, 
de aplicar o 
conhecimento para 
resolver situações-
problema serão 
observadas por meio 
das respostas às 
questões propostas 
nas atividades 
propostas em diversos 
momentos da UEPS e 
nas discussões em 
grupo. 
 

UEPS, 
organizando-os 
no mapa. O 
professor deve 
observar se os 
mecanismos de 
diferenciação 
progressiva e 
reconciliação 
integradora 
estão presentes. 

 

 3.1 DESCREVENDO AS ATIVIDADES DA UEPS. 

 

  A unidade de ensino potencialmente significativa teve duração de 14 

horas/aula e foi aplicado com estudantes do 2° ano da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Professor Raúl Córdula, no Município de 

Campina Grande-PB. A seguir será descrito as atividades executadas em cada 

aula. 

1) Primeiro Encontro: Levantamento das concepções prévias. 

  Este primeiro encontro foi trabalhado em uma aula de cinquenta 

minutos onde foi solicitado aos estudantes que fizessem a leitura do que as 

imagens projetadas em slides representavam para eles e qual a relação que 

elas possuem com o estudo da Termoquímica. A figura 4 representa a 

atividade explorada neste primeiro momento. 

 

 

 

 

] 
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Figura 4. Imagens trabalhadas na atividade um da UEPS 

 

 

 

 



72 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

 

Neste sentido, foi solicitado inicialmente que os alunos escrevessem em 

um papel quais as ideias que eles possuíam sobre cada imagem e qual a 

relação delas com o estudo da Termoquímica. Após a entrega da atividade, o 

pesquisador socializou com os alunos essas ideias, começando a trabalhar os 

primeiros conceitos frente ao estudo da Termoquímica. 

Sobre a importância de levantar as concepções prévias dos estudantes 

Moreira (2012, p.7) afirma:  

O conhecimento prévio é, na visão de Ausubel, a variável 
isolada mais importante para a aprendizagem significativa de 
novos conhecimentos. Isto é, se fosse possível isolar uma 
única variável como sendo a que mais influencia novas 
aprendizagens, esta variável seria o conhecimento prévio, os 
subsunçores já existentes na estrutura cognitiva do sujeito que 
aprende. 
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2) Segundo Encontro: Revisão do 1° Momento (Levantamento das 

Concepções Prévias), 2° Momento: (Leitura do Texto: Energia e Meio 

Ambiente, Construção do 1° Mapa Conceitual) 

 O segundo encontro foi trabalhado em 4 aulas de 50 min. Em um 

primeiro momento foi revisado com os alunos a 1ª atividade de leitura de  

imagens. Em seguida os alunos foram convidados a se dividirem em quatro 

grupos para a leitura do texto: Química e Energia. O objetivo deste momento 

era apresentar um texto introdutório extraído de um documento elaborado pela 

sociedade brasileira de química em comemoração ao ano internacional da 

Química cujo título é Química e Energia (MOTA et al, 2011). A intenção do 

material é contribuir para que o aluno comece a construir as primeiras ideias 

sobre o estudo da energia e suas diversas aplicações no contexto científico, 

tecnológico, social e ambiental. 

  Este texto apresenta um grau de complexidade maior em relação à 

primeira atividade proposta, e tinha o objetivo do aluno começar a compreender 

qual o foco de estudo da energia, destacando a sua origem, suas aplicações 

em diversos campos como a Física, a Química e a Biologia, além de discutir a 

importância de compreender as questões referentes ao uso das fontes de 

energias renováveis e não renováveis.   

 Em seguida foi provocada uma discussão frente às ideias presentes no 

texto e solicitado que os estudantes construíssem o primeiro Mapa Conceitual 

proposto como atividade na UEPS. O objetivo da atividade era identificar 

indícios do conhecimento vivenciado a partir dos dois primeiros momentos 

explorados na UEPS. É importante ressaltar que neste momento os 

mecanismos de diferenciação progressiva estiveram presentes a partir do 

aprofundamento de conceitos explorados na atividade 1 (leitura de imagens). 

 Neste sentido, os alunos receberam as primeiras orientações para a 

elaboração do Mapa Conceitual. O pesquisador tinha o objetivo de que os 

estudantes apresentassem neste instrumento as seguintes informações já 

trabalhadas na UEPS: O foco de estudo da Termoquímica; As áreas de estudo 

da Termoquímica; Conceitos de Energia, Calor, Combustão Completa e 

Incompleta, Temperatura, Processos Endotérmicos e Exotérmicos, Entalpia; 

Aplicação da energia no dia a dia e quais os tipos de energias renováveis e não 

renováveis. 
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 Segundo Moreira (2012), os mapas conceituais atuam como diagramas 

de conceitos apresentados de forma hierárquica, onde é destacado conceitos 

de um certo campo conceitual apresentando relações (proposições) entre si. 

Esse instrumento é muito útil para se trabalhar os mecanismos de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa de conceitos. 

 

3) Terceiro Encontro: Apresentação do 3° Momento: Exposição de um 

Vídeo 

 

Neste terceiro momento foi apresentado aos alunos um vídeo com o 

título: Gasolina ou Álcool: Quem é mais poluente? Trata-se de uma notícia de 

jornal extraída do you tube, onde foi discutido que os carros com tecnologia 

“flexpower” possuem dois tipos de combustível o álcool (de base vegetal) e a 

gasolina (combustível fóssil). As sujeiras geradas no interior dos automóveis 

são provenientes da queima que ocorre no interior dos cilindros. Eles acabam 

deixando resíduos em todo o sistema de injeção. Mas a questão colocada é: 

Se o álcool é considerado um combustível “limpo” porque ele polui mais que a 

gasolina? 

Figura 5. Imagem que representa o vídeo trabalhado na UEPS. 

 

Fonte: You Tube 

Após a aplicação do vídeo os alunos foram convidados a responder 

algumas questões como forma de discussão e avaliação (formativa). O quadro 

6 apresenta as questões discutidas com os alunos: 
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Quadro 6. Perguntas para discussão em grupo referentes ao vídeo. 

PERGUNTA OBJETIVO DA PERGUNTA 

Quais as informações que o vídeo 
apresenta? Existe alguma relação desse 
vídeo com o estudo na energia? 

Identificar quais as idéias que os alunos 
apresentam em relação ao combustível 
que emite gases poluentes com maior 
intensidade no motor flexpower. Verificar 
se o aluno consegue relacionar a 
situação problema ao estudo da 
produção de energia, a partir da queima 
dos combustíveis, identificando ainda se 
ocorre  combustão incompleta. 

Cite os poluentes presentes na 
combustão da gasolina. 

O aluno poderia descrever que com o 
tanque cheio de álcool e a combustão 
menos eficiente, um carro bicombustível 
acaba lançando no ar mais monóxido de 
carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e 
óxidos de hidrogênio (H2O). 

Quais os malefícios que esses gases 
ocasionam à saúde? 

Descrever os problemas respiratórios que 
esses gases provocam a saúde humana, 
o que pode gerar doenças como o 
câncer. 

Que critérios deveríamos adotar na 
seleção de um combustível? 

Descrever os critérios para escolha de 
um combustível, além da sua eficiência 
energética e os fatores econômicos e 
ambientais relacionados às reações de 
combustão. 

Em sua opinião, como os químicos 
podem contribuir para a redução dos 
efeitos ambientais da queima de 
combustíveis? 

Descrever a importância do 
desenvolvimento de combustíveis mais 
eficientes, pelos químicos, tentando 
substituir os combustíveis fósseis, como 
novas baterias para os futuros carros 
elétricos. 

Relacione medidas que poderiam ser 
adotadas pela população em geral, 
pelo governo, pelos empresários e pelos 
institutos de pesquisa de ciência e 
tecnologia para diminuir a poluição 
atmosférica oriunda dos automóveis. 

Discutir sobre a necessidade de a 
população em geral manter os carros 
regulados, além dos governos 
incentivarem a troca dos carros velhos 
por carros mais modernos, capaz de 
minimizar a emissão de poluentes. 

Do ponto de vista ambiental, qual a 
vantagem de utilizar o álcool como 
combustível? E porque o vídeo apresenta 
argumentos diferentes? 

O aluno poderia descrever que o álcool é 
um combustível renovável e que pelo fato 
da constituição da massa molar do etanol 
ser menor que a massa molar dos 
hidrocarbonetos presente na gasolina, 
sua combustão completa é mais fácil 
minimizando há liberação de dióxido de 
enxofre e outros poluentes.. No caso 
descrito no vídeo o problema, em parte, 
está no motor flex que equipa a maioria 
dos carros novos. Ele sai da fábrica 
melhor regulado para a queima da 
gasolina, já que o mercado internacional 
não utiliza etanol. Resultado: com tanque 
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cheio de álcool e combustão menos 
eficiente, um carro bicombustível acaba 
lançando no ar mais gases poluentes. 

 

4) Quarto encontro: 4° Momento: O Processo de Ensino (Apresentação 

dos conceitos) 

  

 Este quarto encontro foi realizado em 3 aulas de 50 min, onde foram 

apresentados os conceitos referentes ao estudo da Termoquímica. O processo 

de construção das informações foi dividido em três blocos e foram trabalhados 

outras situações-problemas com a utilização de atividades experimentais numa 

perspectiva problematizadora. A seguir será descrito como foi conduzido esse 

processo. 

 

4.1) Bloco 1: Trabalhar os conceitos de Calor e Termoquímica 

  

 Nesta aula foram apresentados os conceitos a partir de situações 

problemas e experimento. Foram discutidos os seguintes pontos: O que estuda 

a Termoquímica?; Princípio Zero da Termodinâmica; Questionamento: De onde 

vem a energia de combustão?   

 Na situação 1, o aluno foi questionado sobre o que ele entende por 

calor. Nesse momento, foi realizado um experimento a fim de discutir com os 

alunos sobre o conceito de calor em sistemas físicos e situações hipotéticas. 

Portanto, foi apresentada a seguinte situação-problema aos alunos: Se você 

colocar uma mão dentro de um recipiente com água fria e outra mão em um 

recipiente com água quente, e após uns três minutos colocar as duas mãos ao 

mesmo tempo dentro de um recipiente com água na temperatura ambiente, 

qual será a sensação térmica que você irá sentir em cada mão? 
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Figura 6. Descrição do Experimento 1 sobre calor realizado com os alunos. 

 

 

Fonte: Google Imagens 

 Em seguida foi apresentado a situação 2 aos alunos, onde eles foram 

questionados se seria conveniente substituir madeira por metal na construção 

de casas em locais quentes ou frios. Essa situação foi colocada para trabalhar 

com os alunos os conceitos de Calor Específico, Energia, Princípio Zero da 

Termodinâmica. 

 A situação 3 apresentada aos alunos tinha o objetivo de questioná-los 

com a seguinte pergunta: Para evitar o esfriamento do café, é necessário que o 

mesmo seja isolado termicamente. Explique o porquê. Essa situação foi 

apresentada para se discutir os conceitos de sistema, vizinhança e fronteira. A 

figura 7 representa este momento de discussão. 
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Figura 7. Imagem para trabalhar os conceitos de sistema, fronteira e vizinhança 
(Garrafa Térmica) 

 

 
Fonte: Google Imagens 

 

 Para concluir o bloco 1, foi apresentado a situação 4, através da leitura 

de imagens, onde os alunos foram questionados com a seguinte pergunta: 

Como ocorrem as transferências de energia nestes sistemas abaixo? O que é 

um sistema isolado e fechado? O objetivo era trabalhar os conceitos de 

sistema isolado e fechado. Esses questionamentos foram feitos a partir da 

leitura das imagens expressas na figura 8. 

 

Figura 8. Imagem para trabalhar os conceitos de sistema isolado e fechado 
(Garrafa térmica e Latinha de refrigerante) 

 

Fonte: Google Imagens 

4.2) Bloco 2: Trabalhar com o conceito de Calorimetria 

 Em seguida foi apresentado o bloco 2 que tinha como objetivo trabalhar 

o conceito de Calorimetria, onde os alunos foram questionados a partir da 
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seguinte problematização: Como podemos medir a quantidade de calor 

liberada por um combustível? 

 Portanto, os alunos foram convidados a observar o segundo 

experimento que tinha o objetivo de discutir que a quantidade de calor liberada 

na combustão pode ser medida por meio da variação de temperatura 

determinada em um equipamento chamado de calorímetro. A figura abaixo 

representa o experimento que foi extraído do Livro Química Cidadã, dos 

autores Santos e Mól (2012). 

Figura 9. Experimento 2 para trabalhar o conceito de Calorimetria

 

 Fonte: Livro Química Cidadã dos autores Santos e Mól (2012). 

 



80 

 

Figura 10. Continuação do Experimento para trabalhar o conceito de 

Calorimetria 

 

Fonte: Livro Química Cidadã dos autores Santos e Mól (2012). 

 

 

3.1.4.3 Bloco 3: Trabalhar os conceitos de Calor de Reação: Entalpia e 

Processos Endotérmicos e Exotérmicos 

 

Este bloco tinha como objetivo trabalhar o conceito de entalpia e a 

classificação que essa variável macroscópica pode receber em termos dos 

processos envolvidos em diferentes situações, assim, também foi discutido 

quanto ao trânsito de energia que ocorre, classificando o processo em 

endotérmicos e exotérmicos. Para tanto, foram direcionados os conceitos 

sempre mantendo a relação com imagens. Na visão de Gibin e Ferreira (2013), 

a utilização de imagens se configura como um recurso didático útil para o 

ensino de química, pois algumas pesquisas revelam que os alunos possuem a 

habilidade de visualizar o fenômeno químico no nível molecular, o que contribui 

para desenvolverem uma boa compreensão do conceito, ou seja, contribui para 

que o estudante tenha uma representação interna do fenômeno em nível 

submicroscópico.  

Esse bloco tinha como principal atividade a utilização de duas atividades 

experimentais que foram extraídas do site Ponto Ciência (Experimento 1: Ovos 

de La Química: 

http://www.pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=630&OV

OS+A+LA+QUIMICA; Experimento 2: Quebra Cabeça Termoquímico: 

http://www.pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=630&OVOS+A+LA+QUIMICA
http://www.pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=630&OVOS+A+LA+QUIMICA
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http://www.pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=582&QU

EBRACABECAS+TERMOQUIMICO). A primeira atividade tinha como objetivo 

trabalhar o conceito das reações que liberam e absorvem energia. A segunda 

tinha como objetivo investigar a absorção e a liberação de energia em 

diferentes transformações utilizando reagentes iguais para as duas situações 

apresentadas. As figuras 11 e 12 apresentam os experimentos realizados. 

 

Figura 11. Experimento 3: Ovos de La Química- Reações que absorvem e liberam 
energia em nosso dia a dia 

 

Experimento 1 -Reações que liberam e absorvem energia no 

dia-a-dia

Experimento: “Ovos a La Química”- PONTO CIÊNCIA

A produção de energia é muito presente no nosso dia-a-dia. Como

discutimos anteriormente no vídeo, o movimento de um carro a

energia envolvida é gerada a partir de combustíveis que são

queimados no motor.
Agora vamos analisar a produção de energia em outras situações.

Material
500 mL de água (H2O);

500 g de cal virgem (CaO - óxido 

de cálcio); 

1 assadeira;
1 folha de papel alumínio (60cm);

1 ovo de galinha cru;

Figura 1: Aspecto da forminha de papel 
alumínio para Experimento 1

http://www.pontociencia.org.br/experime
ntos-
interna.php?experimento=630&OVOS+A+
LA+QUIMICA

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 3

 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=582&QUEBRACABECAS+TERMOQUIMICO
http://www.pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=582&QUEBRACABECAS+TERMOQUIMICO


82 

 

 

Figura 12. Procedimento Experimental 

 

 

Fonte: Própria 

 

O Procedimento experimental seguiu as seguintes etapas:  

I. Coloque todo o óxido de cálcio (CaO) bem distribuído na assadeira;  

II. Dobre a folha de papel alumínio de modo a obter uma forminha 

(Figura 1).  

III. Despeje a água (H2O) devagar sobre o óxido de cálcio (CaO).  

VI. Coloque CUIDADOSAMENTE a forminha sobre a mistura de óxido 

de cálcio (CaO) e água.  

V. Quebre o ovo e coloque dentro da forminha de papel alumínio.  

VI. Aguarde uns minutos e observe o sistema.  

No decorrer do experimento os alunos foram questionados sobre o 

procedimento com as perguntas descritas no quadro7: 

 

Quadro 7. Perguntas para discussão referentes ao Experimento 3 

PERGUNTA OBJETIVO DA PERGUNTA 

1- Descreva o que você 
observou ao longo do 
experimento. 

Identificar se os alunos conseguem observar que 
a água reage com o óxido de cálcio formando 
hidróxido de cálcio e liberando muita energia. 
Observa-se também um grande aumento no 
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volume do sólido. 

2- Como você pode explicar 
o fato observado? 

Descrever que o fenômeno envolvido no 
experimento gerou um aquecimento, que foi útil 
para cozinhar um ovo. Esse aquecimento foi 
gerado a partir da ocorrência de uma reação 
química entre óxido de cálcio e água, tendo como 
produto o hidróxido de cálcio - Ca(OH)2. 

3- Considerando os 
materiais utilizados, 
indique os reagentes 
envolvidos na 
ocorrência do fenômeno. 

Identificar como reagentes do processo o CaO (s) 
e H2O (l). 

4- O que ocorre entre os 
reagentes para que seja 
possível observar o 
fenômeno? 

Observar que a energia liberada é resultante da 
formação de hidróxido de cálcio sólido e, ainda, 
da sua dissolução em água. Ambos os processos 
são exotérmicos 

5- Represente a ocorrência 
da reação entre os 
reagentes citados por 
meio de uma equação 
química, sabendo que 
após a transformação 
teremos como 
produto o hidróxido de 
cálcio - Ca(OH)2. 

Descrever a equação química: 

                                        

                                 

                

6- Na sua casa, ao preparar 
um ovo, em uma frigideira 
aquecida no fogão, você 
coloca a panela em 
contato com a chama. A 
energia que é liberada na 
“boca” do fogão é advinda 
da queima do gás de 
cozinha (butano C4H8). 
Escreva a equação 
química que representa a 
queima do gás de 
cozinha, sabendo que os 
produtos de uma 
combustão completa são 
gás carbônico (CO2) e 
água. 

Comparar uma nova situação mantendo relação 
entre o experimento (mecanismo de diferenciação 
progressiva) descrevendo a equação química que 
representa a queima do gás de cozinha: 

                                 

        
 

7 Nesse processo de 
combustão há liberação 
ou consumo de energia? 

Classificar a reação em exotérmica (Liberação de 
Energia) 

 

Em seguida um segundo experimento foi trabalhado com objetivo que os 

alunos observassem o comportamento das reações endotérmicas e 

exotérmicas. O experimento trabalhado será representado na figura 13: 
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Figura 13. Experimento 4: Observando o comportamento das reações 

endotérmicas e exotérmicas 

 

Experimento 2 – Observando o comportamento das 

reações endotérmicas e exotérmicas

A energia envolvida na transformação é analisada pela observação do

estado inicial e do estado final do processo, e relacionada com a variação

de temperatura do conjunto. Ao favorecer o contato entre duas

substâncias, ocorre uma variação da temperatura do sistema, como um

todo, a qual é utilizada para analisarmos a perda ou o ganho de energia

na transformação em estudo. Agora vamos investigar a absorção e a

liberação de energia em diferentes transformações utilizando reagentes

iguais para as duas situações diferentes.

Experimento: “Quebra-Cabeça Termoquímico”
Material

100 g de água líquidaa 0º C;

200 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 9 mol/L;

Béquer de 500 mL;

2 copos de isopor grandes; 

100 g de geloa 0º C;

2 termômetros.

 

 

Figura 14. Procedimento Experimental 

 

Fonte: Própria 

 

 O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas: 
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I. Coloque o gelo dentro de um copo de isopor e a água líquida dentro de outro 

copo;  

II. Confira as temperaturas utilizando termômetros.  

III. Coloque cuidadosamente 100 mL de ácido sulfúrico no copo contendo gelo 

e 100 mL no copo contendo água líquida.  

IV. Observe a variação de temperatura  

No decorrer do experimento os alunos foram questionados a partir das 

perguntas descritas no quadro 8 a seguir: 

Quadro 8. Perguntas para discussão referentes ao Experimento 4 

PERGUNTA OBJETIVO DA PERGUNTA 

1-Descreva o que você observou em cada um dos 
copos de isopor do experimento antes e depois da 
adição do ácido sulfúrico.  
 

Descrever que no recipiente 
em que o ácido é colocado 
em contato com a água 
líquida ocorre o aumento da 
temperatura da vizinhança, o 
que nos leva a concluir que a 
dissolução do ácido em água 
é exotérmica. Já no 
recipiente em que o ácido é 
colocado em contato com o 
gelo, água no estado sólido, 
ocorre uma diminuição da 
temperatura. 

2-Descreva qual é o sistema obtido após a adição de 
ácido sulfúrico à água líquida e ao gelo.  
 

Discutir que nos processos 
em análise é importante  
observar seus estados inicial 
e final. Nas duas situações 
propostas no experimento, 
o sistema final - obtido após 
a adição de ácido sulfúrico - 
é o mesmo, uma solução 
aquosa de ácido sulfúrico. 
Então, nos dois recipientes 
ocorre a dissolução do ácido. 

3 - Na adição de ácido à água líquida, você pode 
observar que ocorreu o aumento de temperatura. 
Considerando os aspectos energéticos, que tipo de 
dissolução foi observado?  
 

Descrever sobre o ganho ou 
perda de energia no 
processo de formação de 
uma solução.  

4 - Na adição de ácido ao gelo você pode observar que 
ocorreu uma diminuição de temperatura. Considerando 
aspectos energéticos, que tipo de processo foi 
observado?  
 

Descrever que no recipiente 
com gelo, ocorre também o 
processo de fusão da água 
que é endotérmico. Nesse 
processo, o gelo absorve 
energia para mudar 
para o estado líquido. 
Quando o ácido sulfúrico 
entra em contato com o gelo, 
as moléculas de água da 
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superfície formam interações 
com as espécies que 
constituem o ácido. Essas 
interações permitem que os 
dois processos, dissolução 
do ácido e fusão do gelo, 
ocorram simultaneamente. 
Porém, a energia necessária 
para a fusão é maior que a 
energia liberada pela 
dissolução do ácido. Por 
isso, globalmente, o 
processo de dissolução 
do ácido sulfúrico no gelo é 
endotérmico. 

5 - Represente a fusão do gelo por meio de uma 
expressão utilizando os símbolos abaixo:  
 

 
 

Representar a fusão do gelo. 
 

6 - Pensando na energia envolvida no processo de 
fusão do gelo, descrita na questão anterior, explique o 
fenômeno que deve ter ocorrido no copo de isopor 
contendo inicialmente apenas gelo.  
 

Descrever que no recipiente 
com gelo, ocorre também o 
processo de fusão da água 
que é um processo 
endotérmico. Nesse 
processo, o gelo absorve 
energia para mudar 
para o estado líquido. 

7- Em um sistema químico, a energia total é chamada 
entalpia, representada pela letra H, e quando falamos 
de energia presente nos produtos e energia presente 
nos reagentes chamamos respectivamente de Entalpia 
dos produtos e Entalpia dos reagentes.  

 
Para discutirmos a energia envolvida em uma reação, 
analisamos a variação de entalpia, ΔH, que é a 
diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia 
dos reagentes. (ΔH = HProdutos - HReagentes).  
 

a) Represente a dissolução do ácido H2SO4 
quando colocado em contato com a água 
líquida, H2O(l).  
 

b) Na dissolução do ácido em água, a entalpia dos 
produtos é maior, menor ou igual à entalpia dos 
reagentes?  
 

c) Discuta se o ΔH será positivo ou negativo.  

a) a) Descrever a equação 
química que representa a 
dissolução do ácido sulfúrico 
em contanto com a água 
líquida.  
 
b) e c) Caracterizar que em 
um processo exotérmico, a 
Entalpia dos reagentes é 
maior que a Entalpia dos 
produtos. 
 
d) e) e f) Representar 
graficamente as reações 
analisando a variação de 
entalpia a partir da utilização 
de um sistema de eixos 
coordenados relacionando 
valores de entalpia em 
função do caminho da 
reação. 

H
2
O 

(l)

H
2
O 

(s)

ener
gia 

+  
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d) Represente as energias dos sistemas inicial e 

final envolvidos na dissolução do ácido sulfúrico 
na água líquida. Faça sua representação 
utilizando os eixos para os valores de entalpia 
em função do caminho da reação.  

e) Represente as energias dos sistemas iniciais e 
finais envolvidos na dissolução do ácido 
sulfúrico na água sólida - gelo. Faça sua 
representação utilizando os eixos para os 
valores de entalpia em função do tempo em 
que a reação ocorre. 

f) Utilizando um mesmo sistema de eixos 
coordenados represente as energias do 
sistema inicial e final, envolvidos nos 
processos. Faça sua representação utilizando 
os eixos para os valores de entalpia em função 
do tempo em que a reação ocorre. 
 

 
8-Discuta agora o motivo das diferenças de 
temperaturas observadas em cada situação 
sabendo que nos dois casos há dissolução do 
ácido em água, para uma solução final de ácido 
sulfúrico.  

 

Verificar que o sistema com 
gelo e ácido sulfúrico, 
apresentou ΔH positivo pelo 
fato da fusão do gelo ser 
endotérmica e mais 
expressiva em relação à 
dissolução do ácido que é 
exotérmica. 

 

5) Quinto Encontro: Laboratório de Informática: Aplicação da Flexquest 

 

 O quinto encontro foi trabalhado em três aulas de 50 min. Os alunos 

foram levados ao laboratório de informática e foi aplicada uma Flex Quest que 

tinha o objetivo de mostrar a relação que existe entre a Energia e o Meio 

Ambiente, já que  parte  da  energia  utilizada  pelas  sociedades  modernas  é 

obtida por meio da queima de combustíveis fósseis, provocando graves 

problemas ambientais, dentre os quais o aquecimento global. 

 Segundo Neri de Souza et al (2006), a Flex Quest é uma forma 

modificada da Web Quest que segundo estes autores, o seu modelo parte de 

casos extraídos da internet e não de explicações ou possíveis interpretações a 

respeito de alguns conteúdos. Na visão dos autores, os casos devem ser 

decompostos em elementos menores, chamados de mini casos, para que 

possa permitir aos alunos uma melhor compreensão do estudo e conteúdos ali 

explorados. Ao passar pelo processo de desconstrução utilizando esta 

ferramenta, há a necessidade de realizar as travessias da paisagem em várias 
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direções, ou seja, buscar selecionar uma temática ou várias tentando conduzir 

os aprendizes pelos mini casos facilitando assim à sua compreensão. (LEÃO, 

et al., 2006). 

 Os principais componentes de uma FlexQuest citados por Leão (2011) 

são: 

 - Introdução: É importante formular uma pergunta central que guie a 

FlexQuest e que estará ligada à tarefa a ser realizada pelos alunos. Esta 

pergunta deve estar focada diretamente num tema da vida real e que desperte 

algum interesse para o aluno (situação – problema). 

 - Orientações: Orientações da necessidade de explorar os casos e mini-

casos, e depois as travessias conceptuais. 

 - Processos: Sequências especiais com hiperlinks para os diversos 

casos e mini casos desconstruídos nos recursos. 

 - Tarefa: Está relacionada principalmente na desconstrução de um novo 

caso sugerido pelo professor e/ou a criação de uma nova sequência especial 

tendo por base os casos já descontruídos. Pode-se solicitar aos alunos que 

busquem um novo caso que ilustre um novo aspecto da FlexQuest. 

 - Avaliação: A avaliação pode ser realizada de várias formas, tais como 

a apresentação dos grupos para discussão em sala de aula, avaliação da 

pertinência dos novos casos ou das novas sequências criadas pelos alunos. 

 - Conclusões: As conclusões da FlexQuest procuram incentivar os 

alunos a continuarem analisando novos casos sobre a temática discutida, na 

elaboração de sínteses ou desenho de padrões dos conhecimentos estudados 

nos casos. 

 A Flex quest foi desenvolvida pelo pesquisador utilizando o Power Point 

através do modo off-line. Algumas partes serão descritas a seguir para 

identificar essas características descritas por Leão (2011): 
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 Figura 15. Página Inicial da Flexquest: A introdução 

Olá galera!

Estamos aqui para desafiar a você uma viagem fascinante ao mundo da Química,

especificamente ao estudo da energia e o meio ambiente.

Você sabe que o principal motivo da poluição do ar? Mas, essa poluição afeta a nossa

saúde? Qual a importância da fontes de energia renováveis? Quais os problemas de saúde

que tem afetado a sociedade? Como posso identificar as causas dessa poluição em minha

cidade? O que posso fazer para minimizar a poluição? Que tipos de ações humanas

ocasionam os impactos ambientais? Quais as fontes de energia que estão sendo utilizadas

atualmente? Elas provocam algum impacto ao meio ambiente? Será que a utilização das

fontes de energia renováveis ajudaria a minimizar alguns problemas que a sociedade

enfrenta?

Nesta FlexQuest você terá a oportunidade de compreender melhor esses

questionamentos, buscando conhecê-los para contribuir na disseminação de

informações que provoque nos indivíduos a capacidade de ir em busca de

alternativas sustentáveis minimizando os impactos ambientais.

Introdução

Recursos

Caso 01

Caso 02

Processos

Tarefas

Avaliação

Conclusão

Energia e o Meio Ambiente

FlexQuest

 Fonte: Própria 

 

 

 A Flex quest foi dividida em dois casos. O primeiro caso tinha como 

título: Gasolina com menor teor de enxofre deve reduzir poluição. Foi extraída 

do Jornal Globo News. Para a compreensão deste caso, a flexquest 

apresentou três mini casos: 1.1 As causas da poluição do ar; 1.2 Os efeitos dos 

poluentes emitidos pelos veículos a nossa saúde; 1.3 Os Impactos na emissão 

de enxofre 

Figura 16. Apresentação do Caso 1 da Flexquest 

FlexQuest

Caso 1: Gasolina com menor teor de enxofre deve reduzir poluição.
(Jornal Globo News, publicado em 07/01/2014 )

Descrição: Este caso está relacionado com a melhoria da qualidade do ar
nas grandes cidades, devido a redução do enxofre. Os postos de todo o
Brasil já estão recebendo o combustível com um teor menor de enxofre e
por isso, menos poluente. O enxofre prejudica a nossa saúde, ocasionando
irritação nas vias respiratórias, provocando doenças cardiovasculares e até
o câncer.

Mini caso 1.1: As causas da poluição do ar
Mini caso 1.2: Os efeitos dos poluentes emitidos pelos veículos a nossa
saúde
Mini caso 1.3: Os Impactos na emissão de enxofre

Introdução

Recursos

Caso 01

Caso 02

Processos

Tarefas

Avaliação

Conclusão

Energia e o Meio Ambiente

 



90 

 

Fonte: Própria 

 

 O caso dois tinha como título: Vento e sol geram energia econômica e 

mudam paisagens no Brasil e foi extraído do Jornal Nacional. Para 

compreensão deste caso foram criados dois mini casos com os títulos: 2.1: 

Fontes de produção que estão se tornando alternativa para eletricidade; 2.2: 

Os tipos de fontes de energias renováveis e não renováveis. 

Figura 17. Apresentação do caso 2 da Flexquest. 

FlexQuest

Caso 2: Vento e sol geram energia econômica e mudam paisagens no
Brasil.

(Fonte: Jornal Nacional, publicado em 11/06/2012)
Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/06/vento-e-sol-geram-

energia-economica-e-mudam-paisagens-no-brasil.html

Descrição: Este caso apresenta as novas fontes de produção de energia
que estão mudando as paisagens no Brasil e se tornando uma
alternativa econômica na geração de eletricidade. E é a que mais
cresce: de menos de 1% do total brasileiro em 2010, deve chegar perto
de 7% em 2014.
Mini caso 2.1: Fontes de produção que estão se tornando alternativa
para eletricidade.
Mini caso 2.2: Os tipos de fontes de energias renováveis e não
renováveis).

Introdução

Recursos

Caso 01

Caso 02

Processos

Tarefas

Avaliação

Conclusão

Energia e o Meio Ambiente

 

Fonte: Própria 

 

 Após o término da leitura dos casos e seus respectivos mini casos, os 

alunos eram convidados a relacionar os mini casos lidos anteriormente a fim de 

conseguir compreender melhor a relação que existe entre eles. 
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Figura 18. Apresentação dos Processos 

FlexQuest

Agora você irá relacionar alguns mini-casos lidos anteriormente, de acordo com os
temas sugeridos abaixo:

Gasolina com menor teor de enxofre deve reduzir poluição.
Reveja os mini casos 1.1, 1.2 e 1.3.

Vento e sol geram energia econômica e mudam paisagens no Brasil:
Reveja os mini casos 2.1 e 2.2
Discuta em grupos, quais as maiores causas da poluição do ar em sua cidade, e seus
malefícios a nossa saúde.
E quais as fontes de energia renováveis e não renováveis de sua cidade? Quais os
benefícios das fontes de energia renováveis para o meio ambiente?

Em seguida, vamos para Tarefas.

Introdução

Recursos

Caso 01

Caso 02

Processos

Tarefas

Avaliação

Conclusão

Energia e o Meio Ambiente

 

Fonte: Própria 

 

 Em seguida os alunos foram convidados a realizar as tarefas da 

Flexquest. Foram trabalhadas três atividades, solicitadas para realização como 

atividade de casa e outras foram feitas junto aos alunos na escola. As imagens 

a seguir apresentam as atividades exploradas na Flex Quest. 

Figura 19. Apresentação da Tarefa 1 da Flexquest 

FlexQuest

Tarefa 1

1) Quais as principais causas da poluição do ar? Quais as
implicações a nossa saúde? Comente.
2) Quais os impactos na emissão do enxofre? Exemplifique.
3) Na sua cidade, você percebe algum dano causado pela emissão
do enxofre? Descreva
4) Quais os principais danos ao meio ambiente das fontes de
energia não renováveis? Em sua cidade têm alguma fonte de
energia renovável? Comente sobre os benefícios das fontes de
energia renováveis?

Tarefa 2

Introdução

Recursos

Caso 01

Caso 02

Processos

Tarefas

Avaliação

Conclusão

Energia e o Meio Ambiente

 

Fonte: Própria 
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Figura 20. Apresentação da Tarefa 2 e 3 da Flexquest 

FlexQuest

Tarefa 2

Essa tarefa será realizada em grupo, para discutir os seguintes temas:
• As principais causas de poluição do ar da sua cidade;
• Os danos da poluição do ar para a comunidade;
• Medidas que podem ser tomadas para a redução da poluição na sua comunidade;
• A importância das fontes de energia renováveis e o uso delas em sua cidade.

Após a discussão, elaborar um seminário abordando os temas apresentados e
apresentar para os demais.
Tarefa 3
Os grupos deverão apresentar um projeto para ser encaminhado para os governantes
do seu Município que ajude a contribuir para minimizar os impactos gerados por
algumas fontes de energia.

Introdução

Recursos

Caso 01

Caso 02

Processos

Tarefas

Avaliação

Conclusão

Energia e o Meio Ambiente

 

Fonte: Própria 

 

 No final do estudo da Flex Quest, espera-se que os alunos tenham 

compreendido os malefícios da poluição do ar, os benefícios da redução de 

enxofre nos combustíveis e que tenham compreendido as vantagens e 

desvantagens das fontes de energia renováveis e não renováveis. 

6) O Sexto Encontro: Entrega e apresentação das tarefas da Flexquest, 

Construção do 2° Mapa conceitual e avaliação da proposta didática. 

 O sexto encontro foi realizado em duas aulas de 50 minutos. Os alunos 

apresentaram as atividades proposta pela Flex Quest. Em seguida construíram 

o segundo Mapa Conceitual. O Mapa poderia contemplar todos os conceitos 

explorados na UEPS. Após o término dessa atividade os alunos foram 

convidados a avaliar a UEPS através do instrumento de avaliação já 

apresentado na metodologia deste trabalho. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA  

 

 Este capítulo será destinado à análise dos dados que foram coletados a 

partir dos instrumentos utilizados nesta pesquisa. Para análise dos resultados 

foi realizada uma ponte entre os resultados expressos pelos instrumentos de 

coleta de dados, a análise do pesquisador e o referencial teórico da área de 

ensino de química. Assim, foram discutidos aspectos de análise da UEPS 

avaliados pelos professores em formação inicial e pelos alunos do ensino 

médio que participaram dessa pesquisa. 

 

4.1 A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DE UNIDADES 

DIDÁTICAS COM OS LICENCIANDOS DA UEPB E UFRN. 

 

 Para avaliar a proposta da UEPS, como descrito anteriormente, foi 

aplicado com os licenciandos um instrumento de validação proposto a partir 

dos aspectos da engenharia didática. Este instrumento é composto de vinte 

itens que foram agrupados em quatro dimensões de análise tendo como 

objetivo identificar características importantes em uma unidade didática. Para 

cada um dos itens analisados, deve-se atribuir um conceito semi-qualitativo 

onde o licenciando deverá assinalar um x em uma das três opções: 

INSUFICIENTE, SUFICIENTE ou MAIS QUE SUFICIENTE. Entre as cinco 

dimensões de análise estão:  

a) Estrutura e Organização da UEPS;  

b) Problematização;  

c) Conteúdos e conceitos;  

d) Metodologias de Ensino e Avaliação;  

Como está se trabalhando com as unidades de ensino potencialmente 

significativas, foi elaborado um quadro de análise, além dos citados acima, 

contendo as características que uma UEPS deve apresentar.  

 Os resultados da avaliação feita pelos vinte e dois licenciandos das 

referidas instituições pesquisadas, serão descritos nos quadros elaborados a 

seguir: 
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 O primeiro item a ser analisado pelos licenciandos era se a UEPS 

apresentava características em relação a estrutura e organização. O quadro 9 

apresenta os resultados obtidos. 

 

 Quadro 9: Avaliação da UEPS quanto a estrutura e organização 

1. Quanto a estrutura e organização da UEPS 
 

 
CRITÉRIOS 

 
OBJETIVO 

AVALIAÇÃO 

N° de Licenciandos( %)  

INSUF. 
 
 

SUFIC. MAIS 
QUE 
SUFIC. 

1.1 Qualidade e 
originalidade da 
UEPS e sua 
articulação com os 
temas da 
disciplina 

Neste item avaliativo 
deve-se observar a 
originalidade  da  
UEPS  e  se existem 
outras propostas 
que se assemelham. 
Outros fatores para 
considerar é se a 
UEPS é inovadora, 
se promove 
interesse dos alunos 
e também se o 
conteúdo abordado 
compõe o currículo 
de Química da 
Educação Básica 

 
 
 
 
 
 
0   (0%)  

 
 
 
 
 
 
17( 77%) 

 
 
 
 
 
 
5  ( 23%) 

1.2 Clareza e 
inteligibilidade da 
proposta 

A UEPS precisa 
possuir uma 
redação clara e  
direta,  contendo  
todas  as  
explicações  
necessárias  para  
seu  
desenvolvimento. 
Deve-se considerar 
se, conforme 
redigida, as 
explicações são 
suficientes para um 
entendimento do 
que é proposto e 
como esta deve ser 
aplicada em sala de 
aula. 

 
 
 
 

1 (5%) 

 
 
 
 

10 (45%) 
 
 

 
 
 
 

11 (50%) 
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1.3 Adequação do 
tempo segundo as 
atividades 
propostas e sua 
executabilidade. 

Analisar se o tempo 
designado é 
condizente com as 
atividades e 
metodologias 
elencadas 

 
 
4  
(19%) 

 
 
14(67%) 

 
 
3  (14%) 

1.4 Referencial 
Teórico/Bibliografi
a 

O referencial de 
pesquisa precisa ser 
adequado à 
proposta, ao tema e 
ao conteúdo no nível 
de escolarização ao 
qual se refere à 
UEPS. A bibliografia 
deve atender e ser 
suficiente para o 
desenvolvimento 
dos conteúdos 
propostos. 

 
 
 
 
 
1 ( 5%) 
 
 
 

 
 
 
 
 
8   ( 36%) 

 
 
 
 
 
13 (59%) 

 
Fonte: Extraído e adaptado do Artigo dos autores Guimarães e Giordan (2011) 

intitulado por instrumento para construção e validação de seqüências didáticas 

em um curso a distância de formação continuada de professores. 

 

 A partir das respostas, expressas no quadro acima foi possível 

observar que grande parte dos licenciandos que participaram da 

pesquisa avaliou a UEPS de forma positiva, a partir dos itens suficiente 

e mais que suficiente. Neste item os alunos avaliaram como estão os 

aspectos de apresentação da UEPS, buscando observar elementos 

organizacionais, que estão relacionados à clareza, linguística, 

componentes temporal e se há adequação da bibliografia indicada 

(GUIMARÃES e GIORDAN, 2011). 

 O subitem 1.3 (Adequação do tempo segundo as atividades 

propostas  e  sua executabilidade) foi apontado por quatro estudantes 

como insuficiente. De fato, quando a proposta foi executada em sala de 

aula, foi possível observar que dez aulas, como haviam sido propostas 

no planejamento e no mini curso, seriam insuficientes para trabalhar 

toda a UEPS. Dessa forma recomenda-se que a UEPS seja trabalhada 

com um mínimo de catorze aulas, considerando tempo de 50 minutos 

para cada aula. Algumas das falas atribuídas pelos licenciandos 

merecem atenção nessa análise: 
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 “É necessário um maior tempo, tendo em vista que é um 
assunto muito complexo” (Licenciando A) 
 
“Em relação ao tempo proposto, deveria ser um pouco mais 
prolongado para que seja e haja maior interação e absorção do 
conteúdo a ser ministrado” (Licenciando Y) 
 
“O tempo torna-se curto, devido aos feriados, pontos 
facultativos. 10 aulas torna-se pouco”(Licenciando Z) 
 
“Só acho que o tempo será curto para aplicar essa unidade 
didática, acho que deverá ser estendida para fazer com os 
alunos tenham mais tempo para absorver o conteúdo” 
(Licenciando K) 
 

 Em seguida o segundo item a ser analisado pelos licenciandos foi em 

relação a problematização a partir de seis subcategorias. O quadro 10 

apresenta os resultados obtidos. 

Quadro 10. Avaliação da UEPS quanto à problematização 

2. Problematização 

CRITÉRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO 
 

 
N° de Licenciandos (%)  

INSUFIC. SUFIC. MAIS 
QUE 
SUFIC. 

2.1 O Problema: 
Sobre sua 
abrangência e 
foco. 

É necessário 
observar se a 
escolha e 
formulação do 
problema  foram  
construídas  
segundo  a  
temática  proposta,  
se  é  atual  e 
principalmente se a 
resolução de tal 
problema, 
conforme 
apresentado, é ou 
torna-se (no 
desenrolar das 
situações 
didáticas) uma 
necessidade. 

 
 
 
 
 
 
 

0  (0%) 

 
 
 
 
 
 
 

10 (45%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 (55%) 
 
 

2.2 Coerência 
Interna da UEPS. 

Não é interessante 
que a problemática 
se restrinja apenas  
a uma  
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apresentação  
inicial  de  
questionamentos  
a  serem  
elucidados  
mediante  a  
conceituação 
apresentada nas 
aulas, e sim, que 
se construa por 
meio de uma 
estrutura  
problematizadora  
que  se  conecta  
aos  diversos  
elementos  de  
ensino  que  
constituem  as  
situações de 
aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 

0 (0%) 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 (32%) 
 

 
 
 
 
 
 

15 (68%) 
 

2.3 A problemática 
nas perspectivas 
Social/Científica 

Em relação a este 
item, uma UEPS 
bem estruturada 
deve responder 
afirmativamente as 
seguintes 
questões: A 
problemática,  
conforme  
apresentada,  
fornece  elementos  
para  análise  de  
situações  sociais  
sob  a  
Perspectiva 
científica?  Os 
problemas fazem 
parte da realidade 
social e/ou do seu  
Cotidiano vivencial 
dos alunos? É 
estabelecida 
claramente a 
relação entre a 
sociedade, o 
Ambiente, a 
Ciência e as 
implicações sociais 
do tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ( 5%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13(36%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 (59%) 
 
 
 

2.4 Articulação 
entre os conceitos 
e a 
problematização 

Deve existir 
estreita relação  
Entre a 
problemática da 
unidade didática e 
os conceitos 
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chaves, pois tais 
conceitos precisam 
ser capazes de 
responder  o  
problema  
apresentado,  para  
que  se  alcancem  
os  
Objetivos que tal 
UEPS se propõe. 

2  (9%) 14(64%) 
 
 

6  (27%) 
 
 

2.5 
Contextualização 
do Problema: 

Com este critério 
pretende-se avaliar 
se o contexto está 
imerso na 
abordagem que se 
propõe ao 
problema. Desta 
forma, a 
contextualização 
deve promover um 
melhor 
entendimento do 
problema e 
consequentemente 
uma melhor 
solução. 

 
 
 
 
 
 
 
0 ( 0%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
15(68%) 

 
 
 
 
 
 
 
7  (32%) 
 

2.6 O problema e 
sua resolução: 

Ainda que se 
apresente um 
problema aberto, 
espera-se 
que sua resolução 
ou possibilidades 
de resolução sejam 
apresentadas ou 
desenvolvidas  
no  decorrer  das  
aulas  e  que  este  
exercício  de  
busca coletiva  na  
resolução  de  tais  
questionamentos 
além de envolver e 
motivar também 
construa 
significados 
científicos.  
Desta forma se faz 
necessário que as 
conclusões 
alcançadas se 
vinculem 
diretamente ao  
problema  proposto  
e,  portanto  deve  
se  avaliar  na  

 
 
 
 
 
 

4 ( 18%) 
 
 

 
 
 
 
 
 

12(55%) 
 

 
 
 
 
 
 

6  (27%)  
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UEPS apresentada  
pelos  cursistas,  
as estratégias 
e as abordagens 
propostas para se 
alcançar tal 
resolução. 

 

Fonte: Extraído e adaptado do Artigo dos autores Guimarães e Giordan (2011) 

intitulado por instrumento para construção e validação de seqüências didáticas 

em um curso a distância de formação continuada de professores. 

 
 

  A partir dos resultados descritos no quadro acima, é possível observar 

que grande parte dos licenciandos analisou positivamente a presença destes 

subitens referentes à problematização dentro da UEPS, avaliando em grande 

parte entre as alternativas suficiente e mais que suficiente. Neste item os 

alunos perceberam que é por meio do uso da problematização que a 

formulação dos problemas deve ser construída, gerando a necessidade de 

trabalhar novos conceitos, apresentando conteúdos para tornar compreensível 

o problema levantado e a realidade. Neste sentido, é necessário se apropriar 

dos conhecimentos para resolver os problemas. Este é o grupo que possui 

maior importância, já que a problematização é o foco em torno do qual os 

elementos da UEPS devem se articular (GUIMARÃES e GIORDAN, 2011). Nas 

UEPS, as situações problemas devem ser propostas em níveis crescentes de 

complexidade, dão sentido a novos conhecimentos e podem funcionar como 

organizadores prévios ( MOREIRA, 2011) 

O terceiro item analisado é como a UEPS está apresentada quanto aos 

conteúdos e conceitos. O quadro 11 apresenta os resultados obtidos a partir da 

análise feita pelos licenciandos. 

 

Quadro 11. Avaliação da UEPS quanto aos conteúdos e conceitos 

 

3. CONTEÚDOS E CONCEITOS 

CRITÉRIOS OBJETIVO  
AVALIAÇÃO 

 
N° de licenciandos( %) 

INSUFIC SUFIC. MAIS 
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. QUE 
SUFIC. 

 
3.1 Objetivos e 
Conteúdos 

 
Os objetivos 
estabelecem as 
intenções  
educativas à qual 
certa proposta de 
ensino se 
determina.  Assim, 
pois, é significativo 
verificar se os 
Objetivos são 
claramente 
informados e se 
vinculam com a 
problemática e os 
conceitos  
apresentados, e 
ainda, se estão 
efetivamente 
direcionados a 
aprendizagem dos 
conteúdos e  
conceitos 
propostos. 

 
0  ( 0%) 

 
13(59%) 

 
9  (41%) 

3.2 
Conhecimentos 
Conceituais, 
Procedimentais e 
Atitudinais. 

Diferenciar 
conteúdos  
de  aprendizagem  
segundo  uma  
determinada  
tipologia  contribui  
para  identificar  
com  
maior  precisão  as  
intenções  
educativas,  pois  
esta  intenção  se  
reflete  na  relação  
de  
importância que se 
atribui a cada um 
dos conteúdos. 
Desta forma, é 
necessário avaliar 
se  as  atividades  
e  conteúdos  
propostos  são  
necessários  e  
suficientes  para  
que  se  
alcancem  os  
objetivos  
elencados,  ou  
seja,  o  que  se  

 
 
 
 
 
0  ( 0%) 
 

 
 
 
 
 
13( 59%) 
 

 
 
 
 
 
9  ( 41%) 
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faz  está  em  
acordo  com  o  
que  se  
pretende? 

3.3 Conhecimento 
Coloquial e 
Científico 

Apresentar a 
contextualização  
como  ponto  de  
partida  para  o  
desenvolvimento  
de  um  conteúdo  
científico  que  
sirva  como  
elemento  
explicativo  de  
determinada  
situação  ou  
mesmo  
como potencial 
agente 
solucionador da 
problemática 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
1  ( 4%) 

 
 
 
 
 
 
 
12( 55%) 

 
 
 
 
 
 
 
9  ( 41%) 

3.4 Organização e 
Encadeamento 
dos Conteúdos 

Avaliar se  
os conteúdos são 
encadeados de 
forma lógica e  
gradativa (Há 
algum tipo de 
conexão entre as 
aulas ou são 
eventos 
independentes?) e 
se  a quantidade 
de conteúdos para 
desenvolver condiz 
com o número de 
aulas. 

 
 
 
 
2  ( 9%) 

 
 
 
 
13( 59%) 
 

 
 
 
 
7  ( 32%) 
 

3.5 Tema, 
Fenômeno,  
Conceitos 

Avaliar se os 
conceitos  
desenvolvidos  no 
decorrer da  UEPS 
fornecem  
elementos  para  
discussão  do  
fenômeno  
proposto  
segundo  tema  de  
ensino.  Faz-se 
sentido trabalhar 
tal tema segundo a 
organização  
apresentada na 
busca de 
responder a 
problemática 

 
 
 
 
1  ( 5%) 

 
 
 
 
11(50%) 

 
 
 
 
10 (45%) 
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construída. 

  

Fonte: Extraído e adaptado do Artigo dos autores Guimarães e Giordan (2011) 

intitulado por instrumento para construção e validação de seqüências didáticas 

em um curso a distância de formação continuada de professores. 

 

 Como observado, grande parte dos licenciandos avaliaram o 

quadro referente aos conteúdos e conceitos entre as opções suficiente e 

mais que suficiente conseguindo identificar que a aprendizagem 

proporcionada por uma UEPS não se limita aos conteúdos, mas sim em 

uma perspectiva mais ampla. Segundo Guimarães e Giordan (2011), a 

avaliação deste item deve abranger tudo aquilo que o aluno precisa 

aprender para que se alcance os objetivos educacionais propostos pela 

UEPS, incorporando as capacidades cognitivas e também as outras 

capacidades. 

 Em seguida os licenciandos avaliaram o item quatro, relacionado 

às Metodologias de Ensino e Avaliação propostos pela UEPS. O quadro 

12 descreve os resultados obtidos. 

 

Quadro 12. Avaliação da UEPS quanto as Metodologias de Ensino e Avaliação 

4. Metodologias de Ensino e  Avaliação 

CRITÉRIOS OBJETIVO  
AVALIAÇÃO 

 
N° de licenciandos( %) 

INSUFIC SUFIC. MAIS 
QUE 
SUFIC. 

4.1 Aspectos 
Metodológicos: 

Avaliar neste item 
se os aspectos 
metodológicos  são  
adequados e 
suficientes para 
alcançar os 
objetivos  
planejados. 
Verificar também 
se as estratégias 
didáticas  são  
diversificadas  e  

 
 
 
 
 
0 ( 0%) 

 
 
 
 
 
12(55%) 

 
 
 
 
 
10 ( 45%) 
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apropriadas  para  
o  desenvolvimento  
da problemática. 

4.2 Organização das 
atividades e a 
contextualização: 

Observar se a 
organização e  
contextualização  
das  atividades  é  
necessário  para 
verificar  se  estas  
são  devidamente  
apresentadas aos 
alunos e se 
promovem, em 
consequência, a 
contextualização 
também  
dos conteúdos de 
aprendizagem. 

 
 
0 ( 0%) 

 
 
12 ( 55%) 

 
 
10 ( 45%) 

4.3 Métodos de 
avaliação 

Avaliar como a 
proposta da UEPS 
é analisada pelos 
cursistas e se o(s) 
instrumento(s) de 
avaliação proposto 
são adequados e 
suficientes às 
metodologias 
apresentadas. 

 
 
 
2  ( 9%) 

 
 
 
12( 55%) 

 
 
 
8  ( 36%) 
 

4.4 Avaliação 
integradora: 

Os métodos de 
avaliação devem 
ser condizentes 
com os  
objetivos  e  
conteúdos  
(Conceituais,  
Procedimentais  e  
Atitudinais)  
propostos.  Assim, 
avaliar deve  se  
relacionar  
diretamente  com  
o  que se  pretende  
ensinar.  Deve-se  
verificar também 
se a avaliação é 
integrada ao longo 
da UEPS ou 
apresentada no 
final, ou  
seja, avalia-se todo 
o percurso do 
aluno ou a 
avaliação é 
prioritariamente 
classificatória, 

 
 
 
1  ( 4%) 

 
 
 
12( 55%) 

 
 
 
9  ( 41%) 
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vinculada aos 
resultados a serem 
atingidos. 

4.5 Feedback  da  
Avaliação: 

Quando a 
avaliação possui 
objetivo formativo 
os  
resultados  desta  
avaliação  servem  
de  informação  
para  compreender  
os  avanços 
alcançados, as 
dificuldades 
enfrentadas pelos 
alunos e 
estabelecer as  
atitudes a serem  
tomadas.  
Portanto, observar 
com este critério 
de análise se 
existem e quais 
são os 
instrumentos de 
feedback para os 
alunos dos 
resultados obtidos 
nas avaliações, os 
quais fornecem 
importantes 
elementos sobre 
porque se avalia. 

0  ( 0%) 
 

14( 64%) 
 

8  ( 36%) 
 

 

Fonte: Extraído e adaptado do Artigo dos autores Guimarães e Giordan (2011) 

intitulado por instrumento para construção e validação de seqüências didáticas 

em um curso a distância de formação continuada de professores. 

 
 

  Como é possível perceber, grande parte dos licenciandos 

conseguiram identificar na UEPS a presença dos subitens, classificando 

entre as alternativas em suficiente e mais que suficiente. Neste sentido, 

o item deve levar em consideração a importância e necessidade das 

metodologias de ensino e avaliação a serem utilizadas em uma aula, 

pois é a partir delas e da forma como serão desenvolvidas, que as 

situações de aprendizagem podem se estabelecer e os sujeitos que 

estão nos processos envolvidos (aluno, professor e conhecimento) irão 

manter uma inter-relação entre si a fim de gerar resultados positivos. 
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(GUIMARÃES e GIORDAN, 2011). Devem-se buscar evidências para a 

avaliação da aprendizagem significativa, logo ela deve ser progressiva 

(MOREIRA, 2011) 

 Por fim, os licenciandos analisaram se as características descritas 

na Teoria de Moreira (2011) estão presentes na UEPS elaborada. O 

quadro 13 apresenta os resultados obtidos a partir da análise feita pelos 

licenciandos. 

 

Quadro 13. Avaliação da UEPS quanto a presença das características da Teoria 

de Moreira ( 2011) 

 

CARACTERÍSTICAS DA TEORIA DE MOREIRA 

CRITÉRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO 
 

 
N° de alunos ( %) 

INSUFIC
. 

SUFIC. MAIS 
QUE 
SUFIC. 

 
5.1 Conhecimento 
Prévio 

 
Existem atividades 
que se preocupam 
com o 
conhecimento 
prévio dos 
estudantes? 

 
0  (0%) 

 
12(55%) 

 
10 (45%) 

5.2 Pensamentos, 
sentimentos e 
ações integrados 
no ser que 
aprende; 

A UEPS 
desenvolve nos 
sujeitos essas 
características? 

 
1 (5%) 

 
13(59%) 

 
8  (36%) 
 

5.3 Organizadores 
prévios mostram 
relação entre 
novos 
conhecimentos e 
os conhecimentos 
prévios; 

Existem etapas 
que trabalham com 
esses aspectos? 

 
0 (0%) 

 
9 (41%) 
 

 
13 (59%) 

5.4 Trabalhar os 
mecanismos de 
diferenciação 
progressiva e 
reconciliação 
integradora; 

A UEPS trabalha 
com esses 
mecanismos?  

 
0  (0%) 

 
12(55%) 
 

 
10(45%) 

5.5 Avaliação da 
aprendizagem de 
forma significativa 

A UEPS apresenta 
esta preocupação? 

 
0 (0%) 

 
10(45%) 

 
12 (55%) 
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e progressiva 

5.6 Captação de 
significados 
(Linguagem e 
interação social) 

Os conceitos são 
articulados com o 
contexto dos 
indivíduos? 

 
1 (4%) 

 
12 (55%) 

 
9  (41%) 

5.7 A 
aprendizagem 
significativa é 
crítica 
(questionamento)  
 

A UEPS 
desenvolve o 
espírito crítico nos 
estudantes? 

 
1 (5%) 

 
11 (50%) 

 
10(45%) 

5.8 As situações 
problemas devem 
ser propostas em 
níveis crescentes 
de complexidade 

A UEPS apresenta 
esta característica? 

 
1 (5%) 

 
11 (50%) 

 
10 (45%) 

5.9 Um episódio 
de ensino envolve 
uma relação 
triádica entre 
aluno, docente e 
materiais 
educativos cujo 
objetivo é levar o 
aluno a captar e 
compartilhar 
significados que 
são aceitos no 
contexto da 
matéria de ensino. 
 

É observado este 
aspecto na UEPS? 

 
 
0  (0%) 

 
 
17(77%) 

 
 
5  (23%) 
 

5.10A 
aprendizagem 
significativa crítica 
é estimulada pela 
busca de 
respostas(question
amento) ao invés 
da memorização 
de respostas 
conhecidas, pelo 
uso da diversidade 
de materiais e 
estratégias 
instrucionais, pelo 
abandono da 
narrativa em favor 
de um ensino 
centrado no aluno. 

Essas 
características são 
observadas na 
UEPS? 

 
 
1 (5%) 

 
 
11 (50%) 
 
 

 
 
10 (45%) 
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 A partir dos resultados observados no quadro 13 é possível perceber 

que grande parte dos licenciandos consegue identificar as características da 

Teoria de Moreira (2011) dentro da UEPS proposta neste trabalho. Essas 

características já foram descritas no decorrer deste trabalho e são importantes 

para que possamos classificar a pesquisa como uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (MOREIRA, 2011). 

  Esta análise feita pelos licenciandos foi de extrema importância para 

que ajudassem a analisar a unidade didática que sofreu algumas adaptações 

antes de ser aplicada em sala de aula com os alunos do Ensino Médio. 

  As próximas análises que serão feitas, referem-se a dados obtidos a 

partir da aplicação da UEPS com os alunos do Ensino Médio depois de ter sido 

analisada pelos licenciandos em formação. 

 

4.2 INSTRUMENTO APLICADO COM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

PARA O LEVANTAMENTO DAS CONCEPÇÕES PRÉVIAS. 

 

 O primeiro momento da intervenção no espaço escolar foi começar a 

unidade didática levantando as concepções prévias a partir de uma atividade 

proposta em slides, que solicitava aos estudantes que eles identificassem o 

que as imagens ali projetadas representavam para eles e qual a relação delas 

com o estudo da Termoquímica.  

  No quadro 14 são apresentadas as concepções dos estudantes a partir 

da primeira atividade. 

 

Quadro 14. Concepções dos estudantes referentes à imagem 1: A descoberta do 

Fogo 

CATEGORIA 1: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 1 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Falas dos sujeitos 

1.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

13 (87%) “Representa pessoas de 
uma era bem distante sendo 
aquecidas pelo fogo” (Aluno 
1) 
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1.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico estudado dentro 
da Termoquímica 

2  (13%)  “Descoberta do Fogo. 
Reação Exotérmica” (Aluno 
12). 

 

 Na leitura desta primeira imagem os estudantes poderiam discutir que a 

evolução da espécie humana está muito ligada ao uso da energia. O fogo 

permitiu que nossos ancestrais pudessem cozinhar os alimentos, facilitando a 

ingestão e a digestão. Isto levou a uma mudança na dieta, que passou a incluir 

a carne como um alimento diário. A maior ingestão de carne permitiu o melhor 

desenvolvimento do cérebro, já que esse alimento é rico em proteínas 

essenciais aos processos celulares. Dessa forma, segundo a teoria da 

evolução, pode-se dizer que o homem primitivo evoluiu, incorporando a arte e 

as ciências à sua vida. Em partes, pode-se afirmar que o registro dessas 

informações também foi possível graças à luz, gerada por tochas e fogueiras, 

que permitiram a iluminação das cavernas para que o artista primitivo pudesse 

retratar o seu mundo na forma de pinturas rupestres e atualmente, temos 

algum entendimento da origem das primeiras fontes de energia. 

 A partir dessa primeira imagem, foi possível observar pelas falas 

descritas dos alunos que nem todos conseguiam apresentar alguma ideia com 

relação ao objeto de estudo desta pesquisa, tendo em vista que mais de 87% 

das respostas atribuíram à imagem aspectos do contexto histórico. Apenas 

duas falas, manteve relação com um conceito trabalhado dentro do estudo da 

Termoquímica, onde um aluno descreveu que a imagem referente à descoberta 

do fogo, representa um processo exotérmico, sem especificamente detalhar o 

que é um processo exotérmico. Por exemplo, o aluno poderia descrever que 

uma reação comum de combustão é a queima da madeira. Sabe-se que esse 

processo ocorre com liberação de energia na forma de calor e também de luz.  

 O quadro 15 apresenta  as concepções  dos alunos sobre a imagem que 

apresenta à liberação de gases poluentes na atmosfera a partir de veículos 

automotivos. 
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Quadro 15. Concepções dos estudantes referentes à imagem 2: Liberação de 

gases poluentes na atmosfera a partir de veículos automotivos. 

CATEGORIA 2: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 2 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Falas dos sujeitos 

2.1 O estudante faz 
relação da imagem 
apenas a partir do que ela 
representa não mantendo 
relação com o estudo da 
Termoquímica. 

3  (19,5%) “Fumaça saindo de 2 canos 
de um automóvel” (Aluno 1) 

2.2 O estudante descreve 
a imagem a partir do que 
ela representa buscando 
relacioná-la a um conceito 
científico estudado dentro 
da Termoquímica 

5  (32,5%) “Combustão, fumaça saindo 
do automóvel” (Aluno 2) 

2.3 O estudante descreve 
a imagem a partir do que 
ela representa buscando 
relacioná-la a um conceito 
científico mas 
evidenciando um erro 
conceitual  

1  (6,5%) “Evaporação da combustão. 
Reação exotérmica” (Aluno 
12) 

2.4 O estudante descreve 
a imagem a partir do que 
ela representa buscando 
relacioná-la a suas idéias 
de senso comum 

2  (13%) “Os canos de um automóvel 
saindo gás” (Aluno 3) 
 

2.5 O estudante descreve 
a imagem a partir do que 
ela representa 
relacionando-a a um 
problema ambiental 

4  (26%) “Um carro poluindo o 
ambiente” (Aluno 6) 

2.6. Não respondeu 1  (6,5%) ----------------------------------- 

 

 Na segunda imagem o aluno poderia relacioná-la ao conceito de 

combustão incompleta, a partir do carro mal regulado. A fumaça preta que sai 

de um automóvel desregulado nada mais é do que a fuligem resultante da 

combustão incompleta. A emissão de fuligem na atmosfera é uma das grandes 

causas responsáveis pelos danos ambientais e problemas respiratórios 

enfrentados nos grandes centros urbanos. Algumas falas representaram a 

imagem a partir do conceito de combustão sem apresentar uma explicação 

teórica mais detalhada. Outros conseguiram relacionar a imagem a um 

problema ambiental. Uma das falas apresentou um erro conceitual, ao 
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descrever que a imagem tinha relação com o conceito de evaporação de 

combustão. Os erros conceituais segundo Carrascosa (2005 apud SILVA e 

NÚÑEZ, 2007), estão relacionados a respostas rápidas, seguras, que são 

contraditórias aos conhecimentos científicos. Neste caso o erro se configura 

pelo fato do aluno apresentar um híbrido de conceitos entre o processo de 

evaporação com o de combustão, o que em química são processos totalmente 

diferentes, tendo em vista que a evaporação pode ser caracterizado como um 

processo físico, que ocorre quando as substância estão submetidas a pressões 

maiores que a sua pressão de vapor e a combustão, um processo químico,  

mais comum em reações químicas que tem como um dos principais 

constituintes o gás oxigênio.  

 A terceira imagem em discussão representa a queima do gás de 

cozinha. O quadro 16 apresenta as falas obtidas através da análise feita pelo 

pesquisador: 

 Quadro 16. Concepções dos estudantes referentes à imagem 3: Queima 

do Gás de Cozinha 

CATEGORIA 3: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 3 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Falas dos sujeitos 

3.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

11 (71,5%) “Fogo sendo utilizado no 
fogão para cozinhar 
alimento” (Aluno 1) 

3.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico estudado dentro 
da Termoquímica. 

1  (6,5%) “Combustão” (Aluno 13) 

3.3 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando um 
erro conceitual.  

2  (13%) “Evaporação de combustão” 
Reação Exotérmica (Aluno 
12) 

3.4 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a fenômeno 
químico. 

3  (19,5%) “Uma panela esquentando 
alguma coisa dentro dela 
está mudando o seu estado 
físico” (Licenciando 11) 
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 Grande parte das falas revela que os alunos apenas descrevem a 

imagem sem manter relação com o objeto de estudo. Duas falas apontaram a 

presença de erros conceituais, onde o aluno aponta que a queima do gás de 

cozinha representa uma „evaporação de combustão‟, fala também evidenciada 

por um dos alunos na imagem dois. Outros estudantes associaram a imagem a 

conceitos trabalhados no primeiro ano do ensino médio dentro do estudo sobre 

as variações que podem ocorrer na transição de um estado físico para outro. A 

partir dessas falas é possível identificar que o olhar deles sobre a imagem não 

é de discussão sobre fenômenos que envolvem trocas de calor, como por 

exemplo, o da combustão completa dos hidrocarbonetos. Essa limitação sobre 

o entendimento do fenômeno da combustão sem uma associação clara do 

fenômeno com a termoquímica também é identificada por alunos do terceiro 

ano do ensino médio na pesquisa de Silva e Pitombo (2006).  

 A quarta imagem representa a queima de uma vela. O quadro 17 

descreve as falas obtidas através da análise feita pelo pesquisador: 

 Quadro 17. Concepções dos estudantes referentes à imagem 4: queima 

da vela. 

CATEGORIA 4: Concepções prévias dos estudantes frente à imagem 4 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Fala dos sujeitos 

4.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

12 (80, 5%) “Uma vela acesa” ( Aluno 3) 

4.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico estudado dentro 
da Termoquímica. 

2   (13%) “Combustão. Reação 
Exotérmica” (Aluno 12) 

4.3 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando, 
em partes, um erro 
conceitual.  

1  (6,5%) “A chama de uma vela 
representando as reações 
químicas e físicas que 
acontecem no pavio da vela 
e na sua estrutura” (Aluno 
9) 
 

 

 Como observado grande parte das falas extraídas não tiveram relação 

com o estudo da Termoquímica. Apenas duas falas apresentaram uma 
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aproximação com conceitos estudados dentro desse conteúdo, mas sem 

descrição profunda. Uma fala aponta a existência de erros conceituais, quando 

o sujeito afirma que a chama de uma vela representa uma reação física. Nessa 

imagem é possível discutir com os alunos que durante a queima da vela a 

reação pode não ser completa, pois a formação de fuligem é um desses  

indicativos. Dificuldades sobre o processo de combustão da vela é identificada 

em alunos de diferentes níveis de escolaridade (BRAATHEN, 2000). Entre 

essas limitações o autor destaca:  

• os alunos não parecem ter noção real do que seja um gás 
(uma amostra de gás não é vista como uma amostra de 
substância ou substâncias); • a idéia de combustão requer 
longo tempo para ser desenvolvida; • a idéia de interação entre 
os reagentes, formando novas substâncias, parece estar longe 
dos alunos; • os alunos sabem que o oxigênio é necessário 
para a queima, mas não conseguem estabelecer qual é o seu 
real papel; • alunos, de várias etapas de escolaridade, 
submetidos a um problema sobre queima de combustíveis em 
um automóvel, em sua grande maioria não admitem que a 
massa de gases produzidos na combustão de gasolina em um 
veículo é maior do que a massa de gasolina utilizada 
(esquecem o oxigênio. ( p. 45) 
 

 A próxima imagem está relacionada a um problema ambiental que é o 

caso do degelo das calotas polares. O quadro 18 apresenta os resultados 

obtidos durante a análise da imagem. 

Quadro 18. Concepções dos estudantes referentes à imagem 5: Degelo das 

calotas polares 

CATEGORIA 5: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 5 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Falas dos sujeitos 

5.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

10 (67%) “ Uma pedra de gelo num 
lago e várias montanhas 
cobertas por neve” ( Aluno 
7) 

5.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando um 
erro conceitual.  

2  (13%) “ Transfusão” ( Aluno 13) 
 
“ Congelamento da água. 
Reação Endotérmica”. 
(Aluno 12) 
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5.3 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um 
problema ambiental. 

3  (20%) “O degelo, tem haver com o 
aquecimento global, as 
placas de gelo sendo 
derretidas” (Aluno 2) 

 

 É possível observar que grande parte das falas dos alunos apresentam 

concepções apenas sobre a imagem em estudo, sem apresentar relações 

significativas com processos que envolvem transição de energia. Duas falas 

cometem um erro conceitual ao afirmar que a imagem representa uma 

transfusão ou quando chama o degelo de reação, quando na verdade é uma 

transformação física. Acredita-se que aqui o aluno queria descrever que o 

derretimento das calotas, caracteriza-se dentro do estudo dos estados físicos 

da matéria como uma fusão (passagem do estado sólido para o líquido). Três 

falas mantêm relação com as questões ambientais, onde os alunos apontaram 

que o degelo das calotas polares ocorre devido a um problema ambiental, 

como é o caso do efeito estufa. No sentido do que é a formação para a 

cidadania com perspectiva de análise sobre os diferentes fenômenos 

ambientais, articular saberes entre química e meio ambiente é um proposta 

defendida por pesquisas na área de ensino de química (DREWS, 2011) e por 

professores de química no ensino médio (LEITE e RODRIGUES, 2011), assim, 

as unidades de ensino potencialmente significativas podem servir como uma 

importante ferramenta de ensino para discutir conteúdo químico a partir de 

questões ambientais.  

 Em seguida, os alunos foram convidados a analisar uma imagem 

referente aos alimentos e verificar qual a relação que a mesma possui com o 

estudo da Termoquímica. O quadro 19 apresenta os resultados obtidos. 

 

Quadro 19. Concepções dos estudantes referentes à imagem 6: Os Alimentos 

CATEGORIA 6: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 6 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Falas dos sujeitos 

6.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

14 (93,5%) “Um hamburguer com 
batata frita” (Aluno 1) 
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6.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico estudado na 
Termoquímica. 

1  (6,5%) “Caloria” (Aluno 12) 

 

 Muitos alunos associaram a imagem descrevendo suas características. 

Apenas uma fala manteve relação com um conceito dentro do estudo da 

Termoquímica: o conceito de caloria. No entanto, o aluno não entrou em 

detalhes frente a este conceito. É necessário entender que ao se referir ao 

termo caloria, o indivíduo está fazendo alusão ao valor energético de um 

alimento específico já que esse termo representa a unidade energética dos 

alimentos que pode ser medida a partir da bomba calorimétrica, indicando a 

quantidade de energia que cada alimento possui. Chassot et al (2005), afirma 

que a ciência é apresentada muitas vezes de maneira equivocada, o que 

ocorre, por exemplo, com a situação da rotulagem nutricional em relação a 

unidade caloria, onde os consumidores são informados de forma errônea, pois 

se observa que os rótulos são confusos, apresentando diferentes padrões 

unitários ( kcal, cal e Cal). Nesse sentido, o autor descreve que muitos destes 

rótulos contêm informações contraditórias em relação ao que é descrito na 

literatura quanto ao termo “caloria”. Numa unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa esse problema poderá ser trabalhado para ajudar os alunos a 

compreender a correta interpretação dos rótulos, no que se refere ao termo 

caloria, já que em alguns casos apresenta informações contraditórias. 

 Em seguida os alunos foram convidados a fazer a leitura da imagem 

sete que representa o processo de fotossíntese. O Quadro 20 apresenta os 

resultados obtidos. 

Quadro 20. Concepções dos estudantes referentes à imagem 7: O Processo de 

Fotossíntese 

CATEGORIA 7: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 7 

SUBCATEGORIAS N° de respostas (%) Falas dos sujeitos 

7.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

11  (74%) “É o esquema da 
fotossíntese que está 
representado pelo sol, pela 
árvore e pelo solo” 
( Aluno 1) 
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7.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico estudado na 
Termoquímica. 

2   (13%) “Uma árvore recebendo 
calor e liberando oxigênio, 
tem a ver com o assunto”.  
(Aluno 8) 

7.3 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e 
descrevendo 
características de 
conceitos estudados em 
outros conteúdos da 
Química 

1   (6,5%) “Um esquema da 
fotossíntese. Tem haver 
com os elementos 
apresentados.O carbono, o 
oxigênio, a água e os sais 
minerais” ( Aluno 2) 

7.4 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando um 
erro conceitual.  

1  (6,5%) “Esquema da fotossíntese, 
em que a árvore está sendo 
absorvida pela energia do 
sol e das árvores saindo os 
componentes oxigênio” 
(Aluno 3) 

 

  É possível observar a partir das falas extraídas dos estudantes que 

grande parte (11 alunos) mantém concepções de senso comum, descrevendo 

a imagem sem manter relação com o objeto de estudo. No entanto duas falas 

mencionam algum entendimento sobre as relações da energia no processo de 

fotossíntese realizada pelas plantas, mas em nenhum momento é mencionado 

sobre o tipo de processo que ocorre na fotossíntese que possa caracterizá-lo 

como endotérmico. Em outra fala, é possível perceber que os estudantes 

associam a imagem através da presença de elementos químicos no processo 

de fotossíntese, evidenciando um conhecimento prévio sobre os elementos 

discutidos no conteúdo da tabela periódica. Um das falas apresenta um erro 

conceitual, pois o estudante não soube explicar a reação química que ocorre 

no processo da fotossíntese. Assim, é possível observar que grande parte dos 

estudantes apresentam poucas informações sobre os processos 

termodinâmicos envolvidos neste processo. 

 Nesse sentido, é importante que os estudantes conheçam o processo de 

fotossíntese realizado pelas plantas, algas e certas espécies de bactérias como 

sendo o processo pelo qual eles produzem seus alimentos (seres autótrofos). 

Entretanto, há necessidade de que compreendam também como ocorre esse 

tipo de reação e como ela resulta na nutrição vegetal. É preciso entender esse 

fenômeno da fotossíntese quimicamente. Na visão de Marmaroti e 
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Galanopoulou (2006) os estudantes apresentam dificuldades de 

compreenderem a fotossíntese já que não conseguem estabelecer relação 

entre os vários conteúdos da Biologia, da Química e da Física que são 

necessários ao entendimento deste tema. Numa intervenção realizada por 

Sarmento (2013), os alunos reconheciam a fotossíntese como tendo 

importância para a manutenção da vida apenas pela produção de oxigênio, 

logo eles não conseguiam identificar os reagentes e os produtos da 

fotossíntese. 

 Segundo Moço e Serrano (2003) para se compreender a fotossíntese 

devem-se envolver aspectos multidisciplinares para que o aluno reflita a 

relação que o conceito tem com outras disciplinas.  

 Posteriormente os alunos foram convidados a discutir sobre a imagem 

oito que apresenta um termômetro de rua indicando uma temperatura a 40°C. 

O Quadro 21 apresenta uma síntese das respostas obtidas. 

Quadro 21. Concepções dos estudantes referentes à imagem 8: Temperatura a 
40°C 

CATEGORIA 8: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 8 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Falas dos sujeitos 

8.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

7  (44%) “Um aparelho que mostra a 
temperatura de 40°C”  
(Aluno 1) 

8.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico estudado dentro 
da Termoquímica 

1  (6%) “Um termômetro 
apresentado a temperatura 
de 40°C. Tem haver com a 
temperatura. ( Na parte da 
tarde ensolarada)” ( Aluno 
2) 

8.3 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando 
uma concepção alternativa 

4  (25%) “A temperatura, 
provavelmente de alguma 
cidade bem quente” ( Aluno 
4) 

8.4 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando um 
erro conceitual 

3  (19%) “Um outdoor mostrando o 
grau de temperatura do 
ambiente ( 40 ° C)- Calor” 
( Aluno 7) 
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8.5 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a uma 
questão ambiental 

1  (6%) “A elevada temperatura. 
Principalmente devido ao 
mal que já fizemos no meio 
ambiente” ( Aluno 15) 

 

 Na leitura dessa imagem, é possível observar que emergiram cinco 

subcategorias, onde sete falas descreveram a imagem, no entanto não 

conseguiram relacioná-la aos conceitos de temperatura e calor. Uma das falas 

manteve relação com o conceito de temperatura, no entanto, não foram 

apresentadas explicações científicas suficientes para descrever o conceito de 

temperatura. Quatro falas apresentaram concepções alternativas frente ao 

conceito de temperatura associando a ideia de quente sendo um termo 

utilizado no senso comum. Três falas apresentaram erros conceituais, não 

conseguindo diferenciar o conceito de calor e temperatura. Uma fala relacionou 

a temperatura aos problemas ambientais referentes ao aquecimento global. 

 É possível observar que os alunos apresentam muitas concepções 

distorcidas, frente aos conceitos de energia, calor e temperatura, o que já foi 

apontado no trabalho de Mortimer e Amaral (1998) que descrevem que estes 

conceitos fazem parte do estudo da Termoquímica, no entanto eles não 

possuem o mesmo significado na ciência e na linguagem comum, tendo 

causado dificuldades de aprendizagem, já que muitas vezes o professor de 

Química se preocupa em trabalhar conceitos mais avançados, como calor de 

reação, lei de Hess, etc, sem fazer uma revisão de conceitos básicos. 

 Por fim, os alunos foram convidados a relacionar a imagem 9, que 

apresenta um termômetro indicando a temperatura de 8°C, com conhecimentos 

envolvidos na Termoquímica. O quadro 22 apresenta uma síntese das 

respostas obtidas. 

Quadro 22. Concepções dos estudantes referentes à imagem 9: Temperatura a 
8°C 

CATEGORIA 9: Concepções prévias dos estudantes frente a imagem 9 

SUBCATEGORIAS N° de respostas ( %) Falas dos sujeitos 

9.1 O estudante relacionou 
a imagem a partir do que 
ela representa não 
mantendo relação com o 
estudo da Termoquímica. 

9   (60%) “Um aparelho que marca 
8°C” (Aluno 1) 



118 

 

9.2 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando 
uma concepção alternativa 

5   (33%) “Termômetro na parte da 
noite apresentando 8°C 
(uma noite fria)” (Aluno 2) 

9.3 O estudante descreveu 
a imagem a partir do que 
ela representa e buscou 
relacioná-la a um conceito 
científico evidenciando um 
erro conceitual 

1   (7%) “Temperatura. Reação 
endotérmica” (Aluno 12) 

 

 É possível observar que os sujeitos apresentaram muitas concepções 

não conseguindo relacionar a imagem com os conceitos de calor, temperatura 

e energia. Outros apresentaram concepções alternativas frente ao conceito de 

temperatura, já descrito na análise da imagem 8. Outra fala representa um erro 

conceitual, pois o sujeito classifica a temperatura a 8° C como um processo 

endotérmico. 

 Muitos resultados expressos até o momento em torno do levantamento 

das concepções prévias dos estudantes, vão de encontro com muitas 

pesquisas que trabalharam propostas didáticas para o estudo da 

Termoquímica. Nas pesquisas de Isidório et al (2013), é possível perceber que 

os estudantes têm muita dificuldade em lidar com os conceitos de energia, 

calor e temperatura, que apesar de ser bem próximos ao seu cotidiano, eles 

tem dificuldades de interpretar os fenômenos sob o olhar da ciência. No 

trabalho de Souza (2010), observa-se que muitos estudantes tiveram 

dificuldades de diferenciar os processos exotérmicos dos endotérmicos. 

 A análise das concepções prévias dos estudantes é um fator importante 

neste estudo, pois é necessário compreender que estes sujeitos constroem 

seus próprios conhecimentos na interação de suas estruturas mentais com a 

informação que recebem em seu contexto e na interação com outros 

indivíduos. Isto significa que este processo ocorre quando os alunos estão em 

contato com as aulas, escutam as explicações do professor, leem algum texto, 

buscam observar as suas experiências, interpretando-as a partir daquilo que já 

conhece. É importante ressaltar que na aprendizagem construtivista se valoriza 

o conhecimento que os estudantes apresentam sobre um determinado 



119 

 

conteúdo (SILVA E NUNEZ, 2007). Logo, uma característica de extrema 

importância da aprendizagem significativa é a utilização dos organizadores 

prévios, que servem de ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa 

aprender para que o novo conhecimento possa ser aprendido de forma 

significativa. Nesse sentido, esta primeira atividade contribuiu muito para 

levantar as concepções prévias dos estudantes, apresentando elementos sobre 

como poderia ser desenvolvido a UEPS.  

 A seguir, serão apresentados os resultados obtidos através de uma 

atividade solicitada aos alunos, que consistiu na elaboração de mapas 

conceituais, com objetivo de identificar as relações conceituais estabelecidas 

pelos sujeitos participantes da pesquisa. Estes instrumentos foram solicitados 

em dois momentos da aplicação da UEPS. 

 

4.3 IDENTIFICANDO AS RELAÇÕES CONCEITUAIS ESTABELECIDAS NA 

UEPS A PARTIR DE MAPAS CONCEITUAIS 

 

 Segundo Novak (1991), o mapa conceitual é apresentado como uma 

ferramenta ou um método que tem como objetivo ilustrar as estruturas 

cognitivas ou mesmo de significados que os estudantes percebem ou 

processam a partir de suas vivências. Esse instrumento possibilita apresentar 

quais os conteúdos conceituais que foram trabalhados em uma temática, 

unidade ou mesmo numa disciplina, apontando relações através de uma 

representação gráfica, fazendo com que os sujeitos apresentem a relação 

existente entre a lógica de um conteúdo ministrado e a lógica psicológica que 

eles apresentam.  Na pesquisa de Filho et al (2012) foi trabalhado a construção 

de mapas conceituais como ferramenta didática para o conteúdo de haletos 

orgânicos a partir do tema gerador agrotóxicos versus impactos ambientais. 

Essa estratégia contribuiu para que os alunos organizassem os conceitos e 

explanassem os seus significados. Na elaboração dos mapas, os alunos 

apresentaram palavras de ligação, frases e definições. O mapa foi solicitado 

em três diferentes momentos da aplicação da sequência didática. Nos dois 

primeiros momentos, os alunos apresentaram dificuldades. Na última 
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elaboração foi possível perceber que os estudantes conseguiram organizar 

conceitualmente as ideias que foram trabalhadas no conteúdo em questão. 

 Trindade e Hartwig (2012) organizaram um minicurso referente ao 

conteúdo de ligações químicas, com uma turma de 1ª série do ensino médio no 

interior do estado de Minas Gerais, onde os alunos tiveram aulas a partir do 

uso de uma diversidade de estratégias tais como: atividades de informática 

(realidade virtual-3D, animações, vídeos), modelagem (modelos plásticos, 

bexigas) e material instrucional (apostila). Estas aulas foram trabalhadas a 

partir dos pressupostos teóricos da Teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel. Para a avaliação da aprendizagem, os pesquisadores 

trabalharam com mapas conceituais. No decorrer do processo, os alunos 

apresentaram dificuldades relacionadas à ausência de exemplos nos mapas e 

à correta construção de proposições, apoiadas em palavras de ligação de 

forma apropriada. Nesse sentido, os autores supracitados chegaram à 

conclusão de que a estratégia do uso de mapas conceituais é um recurso 

importante para diagnosticar as limitações e potencialidade em relação a 

aprendizagem dos estudantes. 

 A seguir serão apresentados os mapas conceituais aplicados com os 

alunos em dois momentos de aplicação da UEPS. A primeira aplicação se deu 

após ter trabalhado os dois primeiros momentos (Levantamento das 

concepções prévias dos estudantes e leitura e discussão de um texto científico) 

e a 2ª aplicação ocorreu após o término da UEPS, assim os mapas se 

encontram agrupados dois a dois por grupo elaborador. Vale ressaltar que 

antes da elaboração dos mapas, pelos alunos, foi apresentado a eles como 

poderia ser elaborado um mapa conceitual e qual sua função no processo de 

ensino e aprendizagem da química. 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

Figura 21. Tentativa de elaboração de um Mapa Conceitual pelo Grupo 1 aplicado 

no 1° momento da UEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mapa Conceitual do Grupo 1 elaborado no final da UEPS 
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 Fazendo uma análise dos mapas construídos pelo grupo 1, é possível 

observar que a Figura 21 não pode ser considerada um mapa conceitual tendo 

em vista que os alunos não apresentaram uma hierarquia de conceitos 

dispostos em uma sequência lógica, ideia claramente evidenciada quando os 

alunos relacionam a palavra termoquímica à construção, o que não gera 

nenhum tipo de proposição conceitual tendo em vista que o termo construção 

não se configura como um conceito discutido no conteúdo de termoquímica, 

outra limitação identificada nesta figura é a ausência de palavras de ligação. Já 

a Figura 22, elaborada pelo mesmo grupo, pode ser considerada como um 

mapa conceitual, pois os alunos conseguiram inserir os conceitos unindo as 

palavras de enlace, além de ter mantido uma ordem de hierarquização. Neste 

mapa, é possível perceber que os estudantes conseguiram definir o foco de 

estudo da UEPS, a Termoquímica, apresentando no mapa a associação de 

diferentes conceitos envolvidos nesse conteúdo, tal como, o entendimento de 

que a energia é estudada nas transformações químicas, caracterizaram os 

exemplos discutidos no levantamento das concepções prévias com os 

processos exotérmicos e endotérmicos, identificando a simbologia matemática 

que a variação de entalpia pode adquirir. Além disso, apresentaram algumas 

considerações sobre a relação do estudo da Termoquímica com o meio 

ambiente, descrevendo alguns tipos de energia discutidos na Flexquest 

presente na UEPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

Figura 23. Tentativa de elaboração de um Mapa Conceitual pelo Grupo 2 aplicado 

no 1° momento da UEPS 
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Figura 24. Mapa Conceitual elaborado pelo Grupo 2 no final da UEPS 
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 A partir da análise dos mapas elaborados pelo grupo 2, é possível 

perceber que o mapa 1 (Fig.23) apresenta limitações de entendimento sobre o 

conteúdo da termoquímica, porém relacionam a esse conteúdo à energia e 

algumas de suas formas.  Já na Figura 24, no segundo mapa apresentado pelo 

grupo 2, é possível perceber que há um avanço na elaboração do mapa, pois 

dentre as relações hierárquicas identificadas foi possível observar que os 

alunos conseguiram apresentar uma definição do estudo da termoquímica, 

aplicações da termoquímica no dia a dia; sistemas isolados e fechados com 

exemplificações; processos exotérmicos e endotérmicos a partir dos 

experimentos realizados durante a UEPS; relação da termoquímica com o meio 

ambiente quando foi discutido o estudo das energias renováveis e não 

renováveis que foram trabalhados através da Flexquest. Em algumas partes do 

mapa os alunos respeitaram a ordenação e sequenciação hierarquizada dos 

conceitos. A partir desse mapa já foi possível observar que o mesmo apresenta 

bom impacto visual, conexões cruzadas e diferentes níveis de generalidades, 

como discutidos por (OROZCO, 2013). 

 

 Figura 25. Tentativa de elaboração de um Mapa Conceitual pelo Grupo 3 

aplicado no 1° momento da UEPS 
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Figura 26. Mapa Conceitual do Grupo 3 aplicado no final da UEPS 

 

 

 

 Analisando a Figura 25 não podemos considerá-la como um mapa 

conceitual tendo em vista que os alunos não conseguiram organizar os 

conceitos numa ordem hierárquica, não apresentam entre uma caixa e outra 

palavras de enlace ou conexões cruzadas que mostrem a formação de 

proposições conceituais. Já a Figura 26, caracteriza-se como mapa, pois é 

notável a descrição hierárquica de conceitos estudados durante a UEPS. A 

partir dessa figura é possível perceber que os estudantes organizaram suas 

ideias descrevendo que a termoquímica estuda a energia envolvida nas 

transformações químicas; envolvendo processos endotérmicos e exotérmicos 

apresentando exemplos; além disso, dentro deste mapa também foi descrito as 

formas de energia trabalhadas na flexquest. Como limitações observa-se que 

eles não conseguiram organizar no mapa as áreas de estudo da energia, pois 

era necessário compreender que a termoquímica encontra-se dentro do estudo 

da Termodinâmica. Neste mapa também fica claro que os estudantes 

conseguem correlacionar o novo conhecimento com os conceitos discutidos 

durante a UEPS, pois durante a leitura das imagens, no primeiro momento, 
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eles não apresentavam relações da energia envolvida nas transformações 

químicas, mas já na apresentação do mapa, essa relação é estabelecida como 

também a ênfase de que os processos exotérmicos ocorrem com liberação de 

calor associados à queima do gás de cozinha. A ancoragem de novas 

informações com conceitos subsunçores presentes na estrutura cognitiva dos 

alunos é um bom indicativo de que a aprendizagem está recebendo significado, 

na perspectiva de MOREIRA (2006) esta etapa se caracteriza como uma 

aprendizagem progressiva.  

 

Figura 27. Tentativa de Elaboração de um Mapa Conceitual pelo Grupo 4 

aplicado no 1° momento da UEPS 

 

 

 

Figura 28. Mapa Conceitual do Grupo 4 aplicado no final da UEPS 
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 Assim como o grupo 1 e o grupo 3, o grupo 4 não conseguiu elaborar um 

mapa conceitual na primeira tentativa, apresentando limitações semelhantes as 

que foram apresentadas por esses grupos. Um aspecto interessante em todos 

os mapas, elaborados no segundo momento é que todos os grupos vem 

apresentando uma mudança significativa na forma de construção dos mapas o 

que denota indícios de uma reorganização da estrutura conceitual sobre o 

estudo da termoquímica na estrutura cognitiva dos estudantes. Neste mapa é 

interessante observar características do processo de reconciliação integrativa, 

pois, segundo Ausubel (1968 apud AQUINO E CHIARO, 2013), isso acontece 

no curso da aprendizagem significativa, onde a existência de elementos 

iniciais, próprio da estrutura cognitiva dos estudantes (subsunçores), apresenta 

certo grau de diferenciação e a aprendizagem vai adquirindo novos 

significados. Um exemplo claro disso é que na Figura 27, combustão está 

associada somente a queima do gás de cozinha, como discutido nas imagens 

iniciais, porém, após a UEPS os alunos conseguem perceber a combustão 

proveniente da queima da madeira e também associam este fenômeno a 

liberação de energia, caracterizando-se como um processo exotérmico. Assim, 

o mapa da Figura 28, contempla a termoquímica e suas relações com o 

experimento realizado sobre trocas de calor e classifica as formas de energia 

apresentadas pelo uso da flexquest.   

Figura 29. Tentativa de Elaboração de um Mapa Conceitual pelo Grupo 5 

aplicado no 1° momento da UEPS 
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Figura 30. Mapa Conceitual do Grupo 5 aplicado no final da UEPS 

 

 

  

 Na análise da Figura 29, mais uma vez é possível afirmar que o grupo 5 

também não conseguiu elaborar um mapa conceitual, uma vez que a 

disposição na qual aparece os conceitos químicos é muita sucinta não 

apresentando a inserção de proposições conceituais quando eles tentam 

entrelaçar um conceito e outro, isto é claramente observado no trecho do mapa 

que eles relacionam termoquímica, temperatura e termômetro, que na ausência 

de palavras de enlace, não dá para se ter ideia do que eles queriam se referir.  

Assim, como nos demais grupos, foi possível perceber um avanço na 

construção dos mapas, no segundo momento de aplicação da UEPS, 

apresentando maior número de proposições conceituais e finalizando o mapa 
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com vários exemplos. É possível perceber que entre todos os mapas aqui 

apresentados, este trouxe o maior número de relações conceituais, pois nele 

os alunos conseguiram apresentar informações como: O foco do estudo da 

termoquímica; Os processos envolvidos; Os conceitos de sistema fechado e 

isolado exemplificando-os; As aplicações do estudo da termoquímica em seu 

dia a dia e a classificação das formas de energia, com exemplos, confirmando 

assim, a evolução conceitual que estes estudantes apresentaram frente às 

atividades realizadas na UEPS. A elaboração de mapas conceituais em 

diferentes momentos também é contemplado por Moreira (2013), quando os 

alunos de uma disciplina de eletromagnetismo apresentam mapas conceituas 

no início, meio e fim da disciplina. Na análise o autor aponta que nos mapas 

iniciais o estudante não conseguia distinguir muito bem os conceitos mais 

importantes de outros mais secundários ou como mencionados por Souza e 

Burochovitch, (2010) os conceitos mais gerais e inclusivos (superordenados) 

dos conceitos mais intermediários (subordinados) ou mais específicos (pouco 

inclusivo).  

Fazendo uma análise dessa atividade realizada com os alunos, é 

possível perceber que eles apresentaram dificuldades na construção dos 

mapas conceituais, pois inicialmente nem todos os grupos conseguiram 

elaborar o mapa conceitual seguindo os princípios que norteiam a sua 

construção, mesmo o pesquisador tendo fornecido orientações que iriam ajudar 

na construção dos mesmos. Mesmo no segundo momento, onde houve uma 

melhora significativa na elaboração dos mapas, os alunos ainda apresentaram 

dificuldades, o que nos orienta a sugerir a elaboração de um mapa em um 

terceiro momento de aplicação da UEPS, pois segundo Moreira (2013), os 

mapas se configuram como representações externas que de alguma forma 

refletem as representações internas (mentais) de quem faz o mapa, e um 

terceiro momento poderia nos ajudar a avançar nessas representações mentais 

sobre o conteúdo estudado. As limitações encontradas nos sujeitos 

participantes dessa pesquisa também vão de encontro com resultados 

expressos na literatura nos trabalhos de Freitas Filho (2007), Yano e Amaral 

(2011), Hilger e Griebeler (2013), Santana (2014), Trindade e Hartwig (2012) 

que utilizaram em suas pesquisas a estratégia dos mapas conceituais e, não 

diferente desta pesquisa, os alunos apresentaram dificuldades na construção 
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dos mapas, já que o uso de tal ferramenta é pouco explorado no trabalho 

escolar pelos professores. No entanto, os resultados indicam que o uso de 

mapas conceituais foi válido para identificar como os alunos organizaram os 

conceitos, diferenciam e reconciliam em sua estrutura cognitiva, o que 

possibilita a formação de bons subsunçores no estudo desse conteúdo em 

outros níveis de ensino para os que irão seguir alguma carreira voltada para a 

área de ciências da natureza ou tecnologias, ou ainda na formação de um 

cidadão consciente das relações entre a energia e os fenômenos ambientais.  

Sobre a utilização dos mapas conceituais como instrumento de 

avaliação Freitas Filho (2007) argumenta: 

Os mapas conceituais vêm sendo utilizados nas mais distintas 
áreas do conhecimento, tendo diferentes finalidades, como na 
aprendizagem, na avaliação, na organização e na 
representação de conhecimento. Para promover a 
aprendizagem significativa (Novak, 1997; Moreira, 1999) 
recomendam ao professor, como recurso didático, o uso de 
mapas conceituais com a finalidade de identificar significados 
(subsunçores) pré-existentes na estrutura cognitiva do 
estudante que são necessários à aprendizagem. (FREITAS 
FILHO, 2007,p.87) 
 

O autor supracitado ainda ressalta que a utilização desta estratégia tem 

atuado como uma ferramenta de ação pedagógica muito útil para se ensinar 

diversos conteúdos e temas, oportunizando que um conjunto de conceitos 

possa ser apresentado aos estudantes, mantendo uma relação entre eles. 

 Fica evidente a partir das análises, que mesmo com algumas 

dificuldades na elaboração dos mapas, houve evidências de aprendizagem 

com significado para os estudantes, revelando que a UEPS atende aos 

objetivos defendidos por Moreira (2011). No primeiro momento, o trabalho com 

os mapas apresentou-se como um recurso para identificar os subsunçores dos 

alunos auxiliando tanto o pesquisador quanto os alunos na identificação de 

suas limitações conceituais, buscando retomar algumas limitações à medida 

que a UEPS era apresentada. 
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4.4. AVALIAÇÃO DA UEPS PELOS ALUNOS 

  

 Para avaliar a unidade foi proposto um questionário com base na escala 

de Likert e aplicada aos alunos. Na análise, os alunos foram convidados a 

avaliar a UEPS e as estratégias desenvolvidas para o processo de ensino e 

aprendizagem da química. A Figura 31 apresenta os primeiros dados dessa 

análise.  

 

 Figura 31. Representa a avaliação dos alunos frente à compreensão do 

conteúdo de Termoquímica apresentado na UEPS. 

 

 

 

 A primeira análise se referia à compreensão que os alunos possuem 

sobre o conteúdo de termoquímica apresentado em formato de unidade de 

ensino potencialmente significativa. Segundo a Figura 31 é possível observar 

que todos os alunos concordaram que a UEPS proporciona entendimento 

desse conteúdo em fenômenos encontrados em suas relações cotidianas, o 

que na perspectiva das teorias construtivistas, isso valoriza o ensino da 

Termoquímica no contexto do ensino médio, possibilitando a minimização de 

uma série de dificuldades de aprendizagem já relatadas na literatura da área de 

educação química, tal como já foram citadas nos trabalhos de Jacques e Alves 

Filho (2008), Isidório  et al. (2013), Kohnlein e Peduzzi (2002), Mortimer e 

Amaral (1998). 

 Nessa análise é importante ressaltar que a minimização dessas 

dificuldades é obtida, em partes, pela variedade de estratégias utilizadas na 
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UEPS proposta neste trabalho de pesquisa, tal como, situações problemas 

numa perspectiva contextualizada, textos de divulgação científica, vídeos, 

experimentação numa perspectiva problematizadora e Flexquest. Sobre a 

importância do uso de uma diversidade de estratégias para a melhoria do 

processo de ensino, Souza (2007), argumenta: 

Utilizar recursos didáticos no processo de ensino- 
aprendizagem é importante para que o aluno assimile o 
conteúdo trabalhado, desenvolvendo sua criatividade, 
coordenação motora e habilidade de manusear objetos 
diversos que poderão ser utilizados pelo professor na aplicação 
de suas aulas. (SOUZA, 2007, p.112-113). 

 
 Em seguida os alunos avaliaram se a estratégia de ensino adotada pelo 

pesquisador já tinha sido executada pelo seu professor de Química da escola. 

A figura 32 apresenta os resultados obtidos a partir da análise dos estudantes. 

Figura 32. Representa a avaliação dos estudantes frente às estratégias de 

ensino adotadas pelo pesquisador em relação ao trabalho corriqueiro do 

professor da disciplina de química desses estudantes.  

 

 

 Para essa análise, foi possível perceber certa divisão da turma nas 

opiniões, onde alguns afirmaram que as aulas de Química tem sido 

semelhantes à proposta executada pelo pesquisador, porém outros alunos 

discordaram.  

A partir dessa análise é possível sugerir que o atual ensino pode 

apresentar características do modelo transmissão-recepção praticado na maior 

parte das escolas públicas do nosso país, o que limita proporcionar aos nossos 

estudantes do nível médio a “construção de uma visão de mundo mais 

articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja 
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como participante de um mundo em constante transformação” (BRASIL, 1998, 

p. 241). Porém, isso só será uma realidade a partir do momento que os 

professores compreendem a necessidade de elaborar propostas pedagógicas 

mais planejadas onde o conhecimento científico possa ser mais articulado ao 

conhecimento de mundo que nossos alunos trazem para a sala de aula  

levando em consideração algumas tendências de ensino atuais. 

Em seguida os alunos foram questionados se ficou mais fácil aprender o 

conteúdo de Termoquímica utilizando as atividades propostas pela UEPS. A 

figura 33 apresenta os resultados desta análise. 

 

Figura 33. Representa a avaliação da aprendizagem do conteúdo de 

Termoquímica a partir das atividades propostas pela UEPS. 

 

  

 

 Todos os alunos afirmam que a proposta executada a partir da UEPS 

através do uso das atividades, ajudaram a dinamizar as aulas tornando o 

ensino de termoquímica prazeroso e contribuindo para gerar uma 

aprendizagem significativa. Segundo Moreira (2011, p.3):  

A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de 
respostas (questionamento) ao invés da memorização de 
respostas conhecidas, pelo uso da diversidade de materiais e 
estratégias instrucionais, pelo abandono da narrativa em favor 
de um ensino centrado no aluno. 
 

 Segundo Santos et al (2013), é necessário levar em consideração no 

processo de ensino e aprendizagem que o aluno deve apresentar uma pré-

disposição para aprender, sendo um dos requisitos fundamentais para se ter 

uma aprendizagem significativa. Sendo assim, o professor ao buscar selecionar 

e organizar os conteúdos científicos deve levar em consideração as 
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necessidades do estudante para os quais os conteúdos serão oferecidos, 

percebendo quais as possibilidades e limitações que ocorrem no processo, 

buscando inserir novas metodologias com base em um ensino contextualizado 

para torná-lo útil para a vida do aluno para que assim ele exerça seu papel 

como cidadão. 

 Por fim, os alunos avaliaram se a UEPS sobre Termoquímica 

trabalhadas pelo pesquisador ajudaram eles na compreensão de situações em 

seu contexto real de vida através dos conceitos explorados ao longo da 

unidade. A Figura 34 apresenta os dados obtidos a partir dessa afirmação. 

 

Figura 34. Representa a avaliação dos alunos sobre a compreensão do 

conhecimento discutido durante a UEPS e sua relação com seu contexto diário. 

 

  

 A partir dos dados expressos no gráfico é possível perceber que grande 

parte dos alunos concorda que a UEPS sobre termoquímica possui situações 

que os levaram a um entendimento sobre o seu contexto real de vida. Essa 

avaliação positiva, apresentada pelos alunos, vai de encontro aos resultados 

obtidos na análise dos mapas conceituais que evidenciou que os alunos 

estabeleceram relações conceituais significativas e exemplos cotidianos. 

Apenas 8 %, o que representa um aluno, discorda que a proposta contribuiu 

para gerar uma aprendizagem com significados. Essa visão pode está 

relacionada ao fato do aluno não lidar com propostas de ensino construtivistas 

que visam desenvolver no aluno a autonomia e o senso crítico, através de um 

ensino problematizador e contextualizado. 

 Segundo Moreira (2011), uma UEPS é considerada exitosa quando “a 

avaliação do desempenho dos alunos fornecer evidências de aprendizagem 
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significativa (captação de significados, compreensão, capacidade de explicar, 

de aplicar o conhecimento para resolver situações problema)” (p.5).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, a pesquisa em ensino de química vem se preocupando 

bastante com a busca de novas estratégias de ensino cujo intuito seja a 

participação ativa dos alunos durante as aulas dessa ciência. Assim, trabalhar 

o conteúdo químico com situações problemáticas dentro de uma unidade de 

ensino potencialmente significativa, na tentativa de desenvolver o pensamento 

crítico e a tomada de decisão, pode ser uma das estratégias que podemos 

desenvolver em sala de aula para fugir do modelo de ensino tradicional, como 

por exemplo, o da transmissão recepção. 

Nesta pesquisa foi elaborada e avaliada uma UEPS para discutir 

conceitos relacionados ao conteúdo de Termoquímica, abordando uma 

sequência de atividades, que teve como referencial a perspectiva da teoria da 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 2011; AUSUBEL, 2000), contemplando 

o tema estruturador Energia e Transformação Química, como sugerido pelos 

PCN+ (2002). Assim, a UEPS contemplou um conjunto de conhecimentos de 

forma articulada, que favoreceu o desenvolvimento sobre a produção e uso de 

energia em diferentes fenômenos e processos químicos e físicos, para 

interpretações a partir de modelos explicativos já estruturados na ciência 

química, o que possibilitou, aos alunos que participaram da pesquisa, julgar e 

avaliar sobre o risco da produção e do uso de diferentes formas de energia nos 

sistemas naturais, modificados pelo homem; além de articular os saberes com 

outras áreas de conhecimento.  

 Neste sentido, a UEPS foi construída pensando na possibilidade de 

trabalhar conteúdos da termoquímica de forma a minimizar as dificuldades de 

aprendizagem que as pesquisas em ensino de Química apontam frente ao 

estudo desse conteúdo. Assim, foi possível perceber, a partir da aplicação da 

primeira atividade, que as concepções prévias dos estudantes frente à leitura 

de imagens, vão de encontro com o que a literatura relata em pesquisas como 

as apresentadas por Mortimer e Amaral (1998), Silva et. al (2008), Köhnlein e 

Peduzzi (2002), Jaques  e  Alves  Filho (2008), entre outros. 

 Os materiais e estratégias adotados na UEPS contribuíram para a 

aprendizagem de conceitos científicos presentes no estudo da termoquímica a 

partir da perspectiva construtivista, buscando discutir conceitos introdutórios 
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sobre esse conteúdo e tentando minimizar as dificuldades em relação à 

definição de conceitos básicos que a literatura vem apontando, uma vez que 

conceitos mais amplos, como calor de reação, lei de Hess, são ministrados por 

professores da educação básica sem o mínimo de interação com outros 

conceitos mais gerais e inclusivos, limitando o uso desses conceitos à química. 

Assim, como forma de contribuir com a área de ensino de química, foi 

elaborada, através desta dissertação, um DVD contendo uma UEPS para 

auxiliar professores da educação básica no processo de ensino e 

aprendizagem da termoquímica. 

 Durante todo o processo de construção e validação da UEPS foi 

possível perceber a partir das observações do pesquisador e dos instrumentos 

de coleta de dados, como por exemplo, os mapas conceituais, que os 

estudantes do Ensino Médio apresentaram novas reconfigurações conceituais 

sobre o tema em estudo. Além disso, grande parte deles apoiaram a proposta 

de ensino como válida para a sua formação. Para chegar a esses resultados, 

foi necessário desenvolver uma unidade de ensino que buscasse pressupostos 

teóricos da teoria da aprendizagem significativa crítica, estimulando os alunos 

pela busca de respostas, através de questionamentos, substituindo o ensino 

baseado na memorização por um ensino centrado em contextos (MOREIRA, 

2011). 

 Além da boa receptividade da proposta quando avaliada pelos 

estudantes da educação básica, licenciandos da UEPB e da UFRN que 

participaram de um mini-curso para avaliar a UEPS também aprovaram a 

proposta e afirmaram que buscariam desenvolver suas futuras práticas de 

ensino pautadas na participação ativa dos alunos. 

 Portanto, fica evidente que a utilização da UEPS para o Ensino de 

Química se constituiu como uma valiosa proposta didática que contribuiu para 

promover uma aprendizagem significativa nos alunos, colaborando para 

despertar interesse e motivação frente ao estudo do conteúdo de 

Termoquímica no contexto da Educação Básica, o que foi expressa pelos 

mapas e na avaliação feita pelos alunos. 
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Este instrumento de coleta de dados tem por finalidade obter informações para serem 

analisadas e comentadas no trabalho de dissertação do aluno Thiago Pereira da Silva, 

que faz parte do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), orientado pelo 

Prof Dr Carlos Neco da Silva Júnior. De acordo com o comitê de ética de pesquisa da 

UFRN, os nomes dos sujeitos envolvidos na pesquisa não serão divulgados. 

QUESTIONÁRIO 

No que  se  refere  à  questão  metodológica  para  validação  das  sequências  

didáticas  será utilizado o da Engenharia Didática proposta por Artigue (1996). Este 

tipo de validação de pesquisa se baseia na confrontação entre a validação a priori 

baseada nas análises teóricas  e  a  validação  a  posteriori que  se  refere  a  análise  

dos  resultados obtidos  pela aplicação  em  sala  de  aula  das  sequências  de  ensino  

(Machado,  2008).  Assim, a validação busca confirmar que o instrumento possui o 

desempenho que sua aplicação requer e também garantir a confiabilidade de seus 

resultados. 

Caro colega, os quadros á seguir apresentam características referentes a análise da 

sequência didática aplicada para o conteúdo de Termoquímica. Nesse sentido, são 

apresentados 5 quadros que descrevem categorias e subcategorias de análise deste 

material. Faça a sua análise, marcando com um X uma das opções de avaliação: 

Insuficiente, suficiente e mais que suficiente. 

 

1. Quanto a estrutura e organização da sequência 
 

CRITÉRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO 

INSUFICIE
NTE 

SUFICIE
NTE 

MAIS 
QUE 
SUFICIE
NTE 

1.1 Qualidade e 
originalidade da  
UEPS  e  sua  
articulação com  
os  temas  da  
disciplina 

Neste item  
avaliativo  deve-se  
observar  a  
originalidade  da  
UEPS e  se 
existem outras 
propostas muito 
parecidas. Outros 
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fatores a serem  
considerados são 
se a UEPS é 
inovadora, se 
promove interesse 
dos alunos e 
também se o 
conteúdo abordado  
compõem o 
currículo de 
Química da 
Educação Básica 

1.2 Clareza e 
inteligibilidade da 
proposta 

A UEPS precisa 
possuir uma 
redação clara e  
direta,  contendo  
todas  as  
explicações  
necessárias  para  
seu  
desenvolvimento. 
Deve-se considerar 
se, conforme 
redigida, as 
explicações são 
suficientes para um 
entendimento do 
que é proposto e 
como esta deve 
ser aplicada em 
sala de aula 

   

1.3 Adequação do 
tempo segundo  
as  atividades  
propostas  e  sua 
executabilidade 

Analisar se o  
tempo designado é 
condizente com as 
atividades e 
metodologias 
elencadas 

   

1.4 Referencial 
Teórico/Bibliografi
a 

O referencial de 
pesquisa precisa 
ser adequado à 
proposta, ao tema 
e ao conteúdo no 
nível de 
escolarização ao 
qual se refere a 
UEPS. A 
bibliografia deve 
atender e ser  
suficiente  para  o  
desenvolvimento  
dos  conteúdos 
propostos. 
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2. Problematização 

CRITÉRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO 

INSUFICIE
NTE 

SUFICIE
NTE 

MAIS 
QUE 
SUFICIE
NTE 

2.1 O Problema:  
Sobre sua  
abrangência  e  
foco 

É necessário 
observar  se  a  
escolha  e 
formulação  do  
problema  foram  
construídas  
segundo  a  
temática  proposta,  
se  é  atual  e 
principalmente se a 
resolução de tal 
problema, 
conforme 
apresentado, é ou 
torna-se (no 
desenrolar das 
situações 
didáticas) uma 
necessidade. 

   

2.2 Coerência 
Interna da UEPS 

Não é interessante 
que a problemática 
se restrinja apenas  
a  uma  
apresentação  
inicial  de  
questionamentos  
a  serem  
elucidados  
mediante  a  
conceituação 
apresentada nas 
aulas, e sim, que 
se construa por 
meio de uma 
estrutura  
problematizadora  
que  se  conecta  
aos  diversos  
elementos  de  
ensino  que  
constituem  as  
situações de 
aprendizagem. 

   

2.3 A problemática 
nas perspectivas 
Social/Científica 

Em relação a este 
item, uma UEPS 
bem estruturada 
deve responder 
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afirmativamente as 
seguintes 
questões: A 
problemática,  
conforme  
apresentada,  
fornece  elementos  
para  análise  de  
situações  sociais  
sob  a  
perspectiva  
científica?  Os 
problemas  fazem  
parte  da realidade  
social  e/ou  do  
seu  
cotidiano vivencial 
dos alunos? É 
estabelecida 
claramente a 
relação entre a 
sociedade, o  
ambiente, a 
Ciência e as 
implicações sociais 
do tema. 

2.4 Articulação 
entre  os  
conceitos  e  a  
problematização 

Deve existir 
estreita  relação  
entre  a  
problemática  da  
UEPS e  os  
conceitos  chaves,  
pois  tais  
conceitos  
precisam  ser  
capazes  de  
responder  o  
problema  
apresentado,  para  
que  se  alcancem  
os  
objetivos que tal 
UEPS se propõe. 

   

2.5 
Contextualização 
do Problema: 

Com este critério 
pretende-se avaliar 
se o contexto está 
imerso na 
abordagem que se 
propõe ao 
problema. Desta 
forma, a 
contextualização  
deve promover um 
melhor 
entendimento do 
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problema e 
conseqüentemente 
uma melhor 
solução. 

2.6 O problema e 
sua resolução: 

Ainda que se 
apresente um 
problema aberto, 
espera-se  
que sua resolução 
ou possibilidades 
de resolução sejam 
apresentadas ou 
desenvolvidas  
no  decorrer  das  
aulas  e  que  este  
exercício  de  
busca coletiva  na  
resolução  de  tais  
questionamentos 
além de envolver e 
motivar também 
construa 
significados 
científicos.  
Desta forma se faz 
necessário que as 
conclusões 
alcançadas se 
vinculem 
diretamente ao  
problema  proposto  
e,  portanto  deve  
se  avaliar  na  
UEPS apresentada  
pelos  cursistas,  
os  
métodos e as 
abordagens 
propostas para se 
alcançar tal 
resolução. 

   

 
 

3. CONTEÚDOS E CONCEITOS 

CRITÉRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO 

INSUFICIE
NTE 

SUFICIE
NTE 

MAIS 
QUE 
SUFICIE
NTE 

3.1 Objetivos e  
Conteúdos 

Os objetivos  
estabelecem  as  
intenções  
educativas  à  qual 
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certa  proposta  de  
ensino  se  
determina.  Assim, 
pois, é  significativo  
verificar  se  os  
objetivos são 
claramente 
informados e se 
vinculam com a 
problemática e os 
conceitos  
apresentados  e  
se  estão  
efetivamente  
direcionados  a 
aprendizagem  dos  
conteúdos  e  
conceitos 
propostos. 

3.2 
Conhecimentos 
Conceituais, 
Procedimentais  e  
Atitudinais 

Diferenciar 
conteúdos  
de  aprendizagem  
segundo  uma  
determinada  
tipologia  contribui  
para  identificar  
com  
maior  precisão  as  
intenções  
educativas,  pois  
esta  intenção  se  
reflete  na  relação  
de  
importância que se 
atribui a cada um 
dos conteúdos. 
Desta forma, é 
necessário avaliar  
se  as  atividades  
e  conteúdos  
propostos  são  
necessários  e  
suficientes  para  
que  se  
alcancem  os  
objetivos  
elencados,  ou  
seja,  o  que  se  
faz  está  em  
acordo  com  o  
que  se  
pretende? 

   

3.3 Conhecimento 
Coloquial  e  
Científico 

Pretende-se que  a  
contextualização  
Apresentada 
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constitua ponto  de  
partida  para  o  
desenvolvimento  
de  um  conteúdo  
científico  que  
sirva  como  
elemento  
explicativo  de  
determinada  
situação  ou  
mesmo  
como potencial 
agente 
solucionador da 
problemática 
social. 

3.4 Organização e 
Encadeamento 
dos Conteúdos 

Este item se refere 
tanto em avaliar se  
os conteúdos são 
encadeados de 
forma lógica e  
gradativa (Há 
algum tipo de 
conexão entre as 
aulas ou são 
eventos 
independentes?) e 
se  a quantidade 
de conteúdos a 
serem  
desenvolvidos é 
condizente com o 
número de aulas. 

   

3.5 Tema, 
Fenômeno,  
Conceitos 

Pretende-se avaliar  
aqui  se  os  
conceitos  
desenvolvidos  
pela  UEPS  
fornecem  
elementos  para  
discussão  do  
fenômeno  
proposto  
segundo  tema  de  
ensino. Se faz  
sentido  trabalhar  
tal  tema  segundo  
organização  
apresentada na 
busca de 
responder a 
problemática 
construída. 
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4. Metodologias de  Ensino  e  Avaliação 

CRITÉRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO 

INSUFICIE
NTE 

SUFICIE
NTE 

MAIS 
QUE 
SUFICIE
NTE 

4.1 Aspectos 
Metodológicos: 

Avaliar neste  item  
se  os  aspectos  
metodológicos  são  
adequados e 
suficientes para 
alcançar os 
objetivos  
planejados. 
Verificar também 
se as  
estratégias  
didáticas  são  
diversificadas  e  
apropriadas  para  
o  desenvolvimento  
da  problemática 
proposta. 

   

4.2 Organização 
das atividades e a 
contextualização: 

No que se refere a 
organização e  
contextualização  
das  atividades  é  
necessário  
verificar  se  estas  
são  devidamente  
apresentadas aos 
alunos e se 
promovem, em 
consequência, a 
contextualização 
também  
dos conteúdos a 
serem aprendidos. 

   

4.3 Métodos de 
avaliação 

Neste item é 
analisado como se 
avalia na UEPS 
proposta pelos  
cursistas e se o(s) 
instrumento(s) de 
avaliação 
propostos são 
adequados e 
suficientes às  
metodologias 
apresentadas. 

   

4.4 Avaliação 
integradora: 

Os métodos de  
avaliação  devem  
ser  condizentes  
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com os  
objetivos  e  
conteúdos  
(Conceituais,  
Procedimentais  e  
Atitudinais)  
propostos.  Então o  
que se  avalia  
deve  se  
relacionar  
diretamente  com  
o  que se  pretende  
ensinar.  Deve-se  
verificar também 
se a avaliação é 
integrada ao longo 
da UEPS ou 
apresentada no 
final, ou  
seja, avalia-se todo 
o percurso do 
aluno ou a 
avaliação é 
prioritariamente 
classificatória  
vinculada aos 
resultados a serem 
atingidos. 

4.5 Feedback  da  
Avaliação: 

Quando a 
avaliação possui  
objetivo  formativo  
os resultados  
desta  avaliação  
servem  de  
informação  para  
compreender  os  
avanços  
alcançados, as 
dificuldades 
enfrentadas pelos 
alunos e 
estabelecer as  
atitudes a serem  
tomadas.  
Portanto, observar  
com  este  critério  
de  análise  se  
existem  e  quais  
são  os  
instrumentos de 
feedback para os 
alunos dos 
resultados obtidos 
nas avaliações, os 
quais fornecem 
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importantes 
elementos sobre 
porque se avalia. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DA TEORIA DE MOREIRA 

CRITÉRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO 

INSUFICIE
NTE 

SUFICIE
NTE 

MAIS 
QUE 
SUFICIE
NTE 

5.1 Conhecimento 
Prévio 

Existem atividades 
que se preocupam 
com o 
conhecimento 
prévio dos 
estudantes? 

   

5.2 Pensamentos, 
sentimentos e 
ações integrados 
no ser que 
aprende; 

A UEPS 
desenvolve nos 
sujeitos essas 
características? 

   

5.3 Organizadores 
prévios mostram 
relação entre 
novos 
conhecimentos e 
os conhecimentos 
prévios; 

Existem etapas 
que trabalham com 
esses aspectos? 

   

5.4 Trabalhar os 
mecanismos de 
diferenciação 
progressiva e 
reconciliação 
integradora; 

A UEPS trabalha 
com esses 
mecanismos?  

   

5.5 Avaliação da 
aprendizagem de 
forma significativa 
e progressiva 

A UEPS didática 
apresenta esta 
preocupação? 

   

5.6 Captação de 
significados 
(Linguagem e 
interação social) 

Os conceitos são 
articulados com o 
contexto dos 
indivíduos? 

   

5.7 A 
aprendizagem 
significativa é 
crítica 
(questionamento)  
 

A UEPS 
desenvolve o 
espírito crítico nos 
estudantes? 
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5.8 As situações 
problemas devem 
ser propostas em 
níveis crescentes 
de complexidade 

A UEPS apresenta 
esta característica? 

 
 

 
 

 
 

5.9 Um episódio 
de ensino envolve 
uma relação 
triádica entre 
aluno, docente e 
materiais 
educativos cujo 
objetivo é levar o 
aluno a captar e 
compartilhar 
significados que 
são aceitos no 
contexto da 
matéria de ensino 
 

É observado este 
aspecto na UEPS? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.10 A 
aprendizagem 
significativa crítica 
é estimulada pela 
busca de 
respostas 
(questionamento) 
ao invés da 
memorização de 
respostas 
conhecidas, pelo 
uso da diversidade 
de materiais e 
estratégias 
instrucionais, pelo 
abandono da 
narrativa em favor 
de um ensino 
centrado no aluno 

Essas 
características são 
observadas na 
UEPS? 
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Este instrumento objetiva a coleta de dados para a pesquisa em nível de 

mestrado de Thiago Pereira da Silva, discente do Programa de Pós Graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), orientado pelo Prof. Dr. Carlos Neco da Silva Júnior. 

Assim, solicitamos a sua colaboração respondendo as perguntas abaixo. Para 

fins de preservação da sua identidade e obedecendo as orientações do comitê 

de ética de pesquisas da UFRN, os nomes dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa não serão divulgados. 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ( ESCALA DE LIKERT) 

 

ITENS 
 

 

 

CATEGORIA 1 : QUANTO AO CONTEÚDO DE TERMOQUIMICA 
MINISTRADO PELO PESQUISADOR 

CONCORDO 
PLENAMENTE 

(1) 

CONCORDO 
(2) 

INDECISO 
(3) 

DISCORDO 
(4) 

DISCORDO 
PLENAMENTE 

(5) 

1.1 O conhecimento 

do conteúdo de 

TERMOQUÍMICA 

utilizado nessa 

unidade de ensino 

propiciou a 

compreensão de 

fenômenos 

encontrados em seu 

cotidiano. 

     

1.2 A estratégia de 

Ensino adotada 

pelo pesquisador já 

foi trabalhado pelo 

seu professor em 

sala de aula. 

     

1.3 Fica mais fácil 

aprender o 

conteúdo de 

termoquímica 

utilizando 

atividades que 

dinamizam a aula. 

     

1.4 As aulas de 

Termoquímica 

trabalhadas pelo 

pesquisador 

tornaram-se 

compreensíveis 

ajudando-me a 
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compreender 

várias situações no 

meu dia a dia 

através dos 

conceitos que 

foram trabalhados 

em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


