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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como foco analisar possibilidades de aprendizagens em 
ciências, na perspectiva da aprendizagem significativa, por meio da utilização de 
experimentos e mapas conceituais. Diante disso, foi feita, inicialmente, uma revisão 
bibliográfica para balizamento das ideias iniciais e possibilidades investigativas. A 
seguir, foi feita a opção pela pesquisa qualitativa com características de pesquisa-
ação, pois a realidade da escola em que a pesquisa seria realizada se mostrava 
propícia a esta perspectiva, uma vez que tanto o corpo gestor quanto os alunos 
foram voluntários em participar. Sendo assim, para a produção de dados foram 
utilizados questionários, mapas conceituais livres e pré-estruturados, experimentos e 
conversas utilizando as facilidades tecnológicas do whatsapp. Os resultados 
indicaram que atividades pedagógicas favorecedoras da assunção de uma postura 
ativa por parte dos estudantes podem alavancar o processo de aprendizagem em 
ciências e também facilitar as interações professor-aluno na resolução de situações 
problema. Além disso, foi possível perceber que a utilização dos mapas conceituais 
no contexto da sala de aula pode ajudar tanto o estudante quanto o docente no 
processo de aprender significativamente. 
 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Mapas conceituais. Ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade de hoje é marcada pela mudança causada pela tecnologia. 

Quando se pensa nas mudanças ocorridas em nossa sociedade, percebe-se o 

quanto estes espaços já foram modificados pela presença da tecnologia e o quanto 

isso se mostra desafiador para as pessoas. No contexto da sala de aula não é 

diferente. Constantemente, o docente é desafiado a lidar com novas possibilidades 

de aprendizagens a partir da utilização dos recursos tecnológicos como instrumentos 

pedagógicos. 

Entretanto, de uma maneira geral, apesar dos avanços tecnológicos, parece 

que a escola pouco tem mudado seus ritos. Na verdade, um observador desatento, 

pode até dizer que a escola permanece a mesma desde que seus pais eram alunos. 

Em certa medida, a escola conservou seus ritos principais, e, ainda hoje, tem 

prevalecido, em grande medida, as práticas pedagógicas chamadas de tradicionais. 

Assim, diariamente é possível se encontrar exemplos de como o estudo, a educação 

tem perdido espaço diante das possibilidades tecnológicas. 

Apesar das dificuldades vivenciadas tanto no âmbito pessoal quanto na 

sociedade em que o cidadão está inserido, faz-se necessário encontrar caminhos 

para incentivar a busca pelo conhecimento, especialmente, o saber que é 

desenvolvido no contexto escolar. Assumindo essa postura, pode-se começar a 

mudança pela maneira como o docente atua junto aos estudantes. Isto significa, 

entre outras coisas, compartilhar saberes, decisões e conhecimentos, criando 

situações pedagógicas favoráveis ao exercício da autonomia e valorizando todo o 

saber produzido pela humanidade.  

Considerando a disciplina “Ciências Naturais” como elemento capaz de 

associar diversas áreas do conhecimento, a proposta deste trabalho é analisar 

possibilidades de aprendizagens em ciências, na concepção da aprendizagem 

significativa, por meio da utilização de experimentos e mapas conceituais. Nesta 

perspectiva pretende-se, especificamente: identificar possibilidades de 

aprendizagens em Ciências, a partir da utilização da perspectiva de Ausubel, na 

elaboração de práticas experimentais para aulas de ciências nas séries finais do 

ensino fundamental; elaborar roteiros de práticas a partir de um tema gerador; 

construir mapas conceituais apoiados na experimentação investigativa e configurar a 

dinâmica de desenvolvimento de aulas experimentais na turma pesquisada.  
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Na primeira parte deste trabalho estão registrados os conceitos fundamentais 

e a necessária revisão bibliográfica. Na segunda parte discutem-se os elementos 

essenciais da metodologia, bem como os procedimentos teórico-metodológicos que 

foram assumidos ao longo da investigação empírica. Logo após, destacam-se os 

processos de interpretação e os resultados. 

Pela natureza multiforme do tema não se pretende esgotar o assunto ao 

longo deste trabalho, mas espera-se que o texto contribua para o aprofundamento 

da discussão a respeito das práticas pedagógicas no ensino de ciências, e, mais 

especificamente, nas questões voltadas para o uso da experimentação no contexto 

das aulas de ciências. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A seguir, são apresentadas as bases teóricas que nortearam os 

procedimentos investigativos. Para facilitar a leitura, estes pressupostos estão 

divididos nas seguintes seções: O ensino de ciências no contexto brasileiro; O 

ensino de ciências e a utilização dos mapas conceituais; A Experimentação na 

Perspectiva Investigativa. 

 

2.1 O ensino de ciências no contexto brasileiro 

 

Para este estudo, fez-se um recorte na história do ensino de ciências no 

Brasil, iniciando-se a partir da década de 1930, quando os estudiosos em Educação 

começam a divulgar trabalhos em que o processo educativo estava voltado para o 

aluno. 

 

2.1.1  Panorama histórico 

 

Segundo Lourenço Filho (1978), a partir da década de 1930, estava 

começando, no contexto brasileiro, a chamada Escola Nova que tinha suas práticas 

pedagógicas apoiadas nos conhecimentos da Sociologia, Psicologia e Pedagogia. 

As ideias escolanovistas incluíam a autogestão, autorresponsabilidade por parte do 

aluno, a liberdade e autonomia, pois, os estudantes eram incentivados a aprender 

observando, pesquisando, perguntando, trabalhando, construindo, 

pensando e resolvendo situações problemáticas apresentadas, quer em 

relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, quer em 

situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos (LOURENÇO 

FILHO, 1978, p. 151). 

 

Entretanto, mesmo com a intenção de incluir no currículo das universidades 

as ideias mais modernas da ciência e incentivar o “aprender fazendo” por meio da 

substituição dos métodos expositivos por métodos ativos, a Escola Nova não 

conseguiu modificar a maneira tradicional de ensinar. Entre outros fatores, pode-se 

destacar, segundo Porto, Ramos e Goulart (2009) a grande influência recebida de 

literaturas estrangeiras e a adoção de livros didáticos que não apresentavam 

contextualização com nossa realidade.  
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Na década de 1960 foi priorizada a vivência do método científico para a 

formação do cidadão. Assim, a participação do aluno era estimulada em todas as 

etapas do método, desde o levantamento das hipóteses até a aplicação dos 

resultados obtidos. A intenção era que o cidadão fosse capaz de tomar decisões e 

resolver problemas a partir do desenvolvimento do pensamento lógico e racional. 

Por exemplo, na legislação brasileira, por meio da LDB nº 4.024, no ano de 1961, 

houve a extensão do ensino de ciências obrigatório para todas as séries do ginásio 

(atuais séries finais do ensino fundamental). Além disso, houve o surgimento de 

cursos de atualização e treinamento para professores e produção de materiais 

instrucionais. Essa nova fase do ensino de ciências no Brasil, segundo Porto, 

Ramos e Goulart (2009), apresentou-se como um processo contínuo de busca do 

conhecimento, com menos ênfase nos conteúdos e estimulando posturas 

investigativas, de observação direta e resolução de problemas. 

Segundo Porto, Ramos e Goulart (2009), a década seguinte tem seu foco de 

atenção na educação ambiental, pois foi um período de desenvolvimento industrial 

desordenado com grandes agressões ambientais. A partir deste momento começa-

se a reconhecer a ciência como fruto das necessidades humanas, com a finalidade 

de produção e aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos não somente 

para a sala de aula, mas para a sociedade, contexto em que surge a perspectiva 

CTS.  

No Brasil o período é caracterizado pela promulgação da Lei 5.692/71, que 
afeta profundamente vários aspectos do sistema educacional. A escola 
secundária deve servir agora não mais para a formação do futuro cientista 
ou profissional liberal, mas principalmente ao trabalhador, peça essencial 
para responder às demandas do desenvolvimento (KRASILCHIK, 1987, 
p.18). 

Apesar dos avanços, por exemplo, a extensão obrigatória do ensino de 

ciências por todo o ensino fundamental, segundo Porto, Ramos e Goulart (2009), o 

crescimento dos cursos profissionalizantes, o surgimento de novas disciplinas e o 

despreparo dos professores para assumir a nova postura pedagógica fizeram com 

que a proposta de desenvolvimento crítico e reflexivo, originária de correntes 

importantes como a Educação Libertadora e a Pedagogia Crítico-Social dos 

Conteúdos – paralelo à tendência CTS - não se configurasse como realidade 

escolar. 
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Em 1980, novas propostas de reforma na educação são produzidas por 

pesquisadores e legisladores. A crescente necessidade da inserção de novas 

tecnologias no espaço educacional e a influencia de diferentes correntes da 

psicologia apontavam que os conhecimentos intuitivos antecedem ao conhecimento 

científico, mudando a compreensão do processo de construção do mesmo. 

As pesquisas acerca do processo de ensino e aprendizagem levaram a 
várias propostas metodológicas, diversas delas reunidas sob a 
denominação de construtivismo. Pressupõem que o aprendizado se dá pela 
interação professor/estudantes/conhecimento, ao se estabelecer um diálogo 
entre as ideias prévias dos estudantes e a visão científica atual, com a 
mediação do professor, entendendo que o estudante reelabora sua 
percepção anterior de mundo ao entrar em contato com a visão trazida pelo 
conhecimento científico. (BRASIL, 1998, p.21) 

A perspectiva construtivista mostrava a ineficácia da aplicação do método 

científico no modelo em que ele foi aplicado nas décadas anteriores: a simples 

experimentação com obediência aos procedimentos científicos não gerava 

aprendizagem: 

[...] a aprendizagem provem do envolvimento ativo do aluno com a 
construção do conhecimento e as ideias prévias dos alunos tem papel 
fundamental no processo de aprendizagem, que é só possível embasada 
naquilo que ele já sabe. (BRASIL, 1997, p.23) 

Apesar do interesse da comunidade acadêmica acerca da construção do 

conhecimento, conforme os estudos de Piaget indicavam, os problemas em sala de 

aula persistiam. Com isso, as mudanças na metodologia do ensino de ciências não 

foram significativas, mantendo o espaço de aprendizagem como algo que não 

favorecia o exercício da autonomia do estudante (PORTO, RAMOS e GOULART, 

2009). 

Durante a década de 1990, pode-se perceber a relação entre a produção do 

conhecimento científico com outras áreas do conhecimento através dos projetos 

interdisciplinares, que correlacionavam disciplinas como a Matemática, a História e a 

Geografia, dando significado à produção científica humana. A perspectiva CTS 

também aproxima as pessoas dos conceitos e conteúdos, buscando superar a 

transmissão de fatos e conceitos e possibilitando uma compreensão mais crítica dos 

aspectos que orientavam as práticas educativas e as ideologias que regiam a 

sociedade e a educação. 

Ainda neste período ocorre a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997) que, influenciado pelo Plano Decenal da Educação, 

orienta as propostas curriculares nas áreas de conhecimento que compõem o ensino 
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fundamental no Brasil, tendo como alguns de seus objetivos a compreensão da 

ciência como um processo de produção do conhecimento, influenciado por aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais, desta forma perdendo seu caráter neutro, 

e o desenvolvimento de procedimentos e atitudes que levem ao uso prático dos 

conceitos obtidos na aprendizagem escolar para a solução de problemas reais, 

permitindo a aproximação de toda a produção científica à realidade do aluno 

(PORTO, RAMOS e GOULART, 2009). 

O período seguinte é marcado pelo investimento no estudo e formação de 

profissionais por meio da intensificação da produção científica e a criação de 

programas de mestrado e doutorado, mas apesar da quantidade de produções 

voltadas para as práticas docentes não houve mudanças significativas em sala de 

aula, persistindo os modelos conteudistas e descontextualizados trazidos pelo 

pensamento positivista (PORTO, RAMOS e GOULART, 2009). 

2.1.2 Problemas e desafios atuais 

 

As práticas docentes em Ciências Naturais são assim descritas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998):  

A despeito de sua importância, do interesse que possa despertar e da 

variedade de temas que envolve, o ensino de Ciências Naturais tem sido 

frequentemente conduzido de forma desinteressante e pouco 

compreensível.(BRASIL, 1998, p. 26) 

Como superar esse ensino “desinteressante e pouco compreensível” no 

contexto do ensino de ciências? 

São muitos desafios, desde questões de infraestrutura básica até complexas 

discussões filosóficas sobre a natureza da Ciência e da Educação. Entretanto, para 

Delizoicov (2009), a mudança deve começar pela superação do senso comum 

pedagógico, ou seja, colocar em cada sala de aula um docente que tenha domínio 

das teorias científicas e de suas vinculações com a tecnologia e, ao mesmo tempo, 

tenha competência para estabelecer vínculos com os estudantes, criando situações 

pedagógicas favoráveis à construção crítica e contextualizada de conceitos tanto na 

perspectiva do aluno quanto na perspectiva do professor. Essa produção de 

conhecimento dialético pode contribuir na superação da visão tradicional de ciências 

em que ocorre a prevalência do conteúdo pelo conteúdo. 
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O próximo desafio, segundo Delizoicov (2009), é a democratização do saber 

científico colocando-o ao alcance de todos, promovendo a inserção do aluno na 

sociedade globalizada de hoje. Neste contexto teremos também, a compreensão - 

por parte do aluno - da ciência como produto sócio-histórico humano, desenvolvida 

segundo as nossas necessidades e mutável em relação a elas. Desta forma o aluno 

vai conseguir utilizar seus conhecimentos para ter acesso à tecnologia produzida 

através do conhecimento cientifico, utilizando-a de forma crítica e consciente.  

Ainda segundo Delizoicov (2009), outro aspecto fundamental nesse processo 

de transformação das práticas pedagógicas no ensino de ciências é o 

desenvolvimento de conteúdos que tenham fortes vínculos com a realidade em que 

os estudantes estão inseridos. Dessa maneira, a ciência ensinada no contexto 

escolar será um dos fatores constituintes da formação cultural destes estudantes. 

Para Delizoicov (2009), se constitui como último desafio para a melhoria do 

ensino de ciências na escola, a aproximação entre a pesquisa em ensino de ciências 

e sua prática escolar. Delizoicov (2009) defende que pesquisas distanciadas da 

realidade pedagógica vivida em sala de aula possuem pouco impacto nas práticas 

docentes. O ensino de ciências da atualidade deve encaminhar-se na direção das 

necessidades do cidadão, dando-lhe voz e permitindo sua atuação no mundo, 

apoiado em um conhecimento ativamente construído, dotado de significação e 

lógica, e reduzindo a distância entre as ciências.  

Alcançar esse objetivo no ensino das ciências da natureza será possível 

desde que o professor transforme sua realidade em sala de aula, conforme assevera 

Kenski: 

É preciso que o professor, antes de tudo, se posicione não mais como o 

detentor do monopólio do saber, mas como um parceiro, um pedagogo, no 

sentido clássico do termo, que encaminhe e oriente o aluno diante das 

múltiplas possibilidades e formas de se alcançar o conhecimento e de se 

relacionar com ele. (1997, p.11) 

  

Para isso, é importante que os cursos de formação dos profissionais da área 

de educação estejam prontos para promover uma discussão que leve à mudança de 

prática docente, e que oportunize a assunção do estudante e o seu protagonismo no 

ato de construir seu conhecimento. 
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2.2 O ensino de ciências e a utilização dos mapas conceituais 

 

David Ausubel, judeu, nasceu em 1918, na cidade de Nova York, graduou-se 

em Psicologia, tendo se destacado nas áreas de psicologia do desenvolvimento, 

psicologia educacional, psicopatologia e desenvolvimento do ego (GOMES; et. al., 

2008). 

 

2.2.1 A Teoria de Ausubel 

 

Para Moreira (1988) uma das mais significativas contribuições de Ausubel 

para o ensino das ciências foi a proposição de uma teoria explicativa do processo de 

aprendizagem humana, embasada nos princípios organizacionais da cognição, 

valorizando, então, o conhecimento e o entendimento de informações e não 

meramente a memorização mecânica ("decoreba"). Esta teoria tem como 

pressuposto principal a relação de conteúdos, que vão se agregando de maneira 

hierarquizada e mais complexa de acordo com a ligação a conhecimentos prévios — 

os chamados subsunçores — os quais funcionam como "âncoras", propiciando tanto 

a aprendizagem, quanto o crescimento cognitivo dos indivíduos (GOMES; et. al., 

2008). 

Desta maneira, o processo de construção do conhecimento se dá de forma 

individualizada e correlacionada com a aprendizagem prévia, que o sujeito carrega 

em seu repertório cognitivo. Nesse sentido, a utilização das experiências trazidas 

por cada estudante é fundamental para que a ancoragem de conteúdos se processe 

de maneira efetiva e duradoura, consistindo, assim, no que Ausubel conceituou 

como sendo aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2006; HASSAD, 2003).  

Os pesquisadores Gomes, et al. (2008) chamam a atenção para que a 

aprendizagem significativa tal como explicitada por Ausubel não seja assumida 

como verdade imutável. É certo que, em diversos momentos, torna-se necessária a 

abordagem de outros procedimentos pedagógicos e metodológicos, por exemplo, no 

treinamento de procedimentos e de rotinas, ainda que mesmo em tais circunstâncias 
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permaneça a percepção de que há memorização simples, como aquela realizada no 

momento da aprendizagem mecânica (GOMES; et. al., 2008). 

A integração de novas informações, segundo a perspectiva da aprendizagem 

significativa, facilita a aplicação do conhecimento em atividades mais complexas, 

como, por exemplo, na escolha de medicamentos com o mesmo princípio ativo ou o 

consumo de produtos de uma indústria que assume a prática da sustentabilidade 

planetária. Nessas situações de decisão, a aprendizagem significativa deve 

incentivar o estudante a aplicar o conhecimento construído no contexto da sala de 

aula, de maneira contextualizada e autotransformadora (GOMES; et. al., 2008). 

Para HASSAD (2003), Ausubel propõe que a rede de conhecimento se 

construa por meio da associação da nova informação a conhecimentos já 

aprendidos e vivenciados pelo aprendiz. Isto é, o novo conhecimento precisa ser 

incluído em um cabedal de conhecimentos prévios. 

Ao se somarem, nesse processo, a experimentação e a interação com o 

aprendiz, tem-se maior chance de obtenção de uma aprendizagem realmente 

significativa. Neste ponto, vale ressaltar que o equilíbrio cognitivo é certamente um 

estado dinâmico, sendo capaz de construir e manter a ordem funcional e estrutural 

do sistema num eterno processo de construção-desconstrução-reconstrução 

(GOMES; et. al., 2008). 

Com esta perspectiva de aprendizagem, os padrões dogmáticos de uma 

educação disciplinadora e bancária podem ser superados. Há, então, flexibilização 

da participação dos envolvidos no processo de aprendizagem, na medida em que o 

aprendiz é também mestre e vice-versa (GOMES; et. al., 2008) 

Nesses processos, a interação entre o novo conhecimento e o já existente faz 

com que ambos se transformem. O conhecimento adquirido terá mais consistência, 

já que será modificado, integrado e usado, não apenas no momento da 

aprendizagem, mas em futuras situações de ensino e de vida. Pode-se concluir que 

tal aprendizagem, idiossincrática e particular, se relaciona com a estrutura de cada 

indivíduo e, que, ao mesmo tempo, exerce o poder de mudança sobre o indivíduo, 

assim como sofre o poder de ser mudada (GOMES; et. al., 2008) 

Os meios usados na construção desse conhecimento são variados, 

merecendo destaque a diferenciação progressiva onde os conceitos que interagem 

com os novos conhecimentos, e servem de base para atribuição de novos 
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significados, vão se modificando em função desta interação a reconciliação 

integrativa que consiste no estabelecimento de relações entre ideias, conceitos e 

proposições já existentes na estrutura cognitiva. Esses processos têm como 

resultado explícito o delineamento de diferenças e similaridades entre as ideias 

relacionadas (GOMES; et. al., 2008). 

Um dos aspectos mais importantes da obra de Ausubel foi a sua preocupação 

em construir uma teoria de ensino que pudesse ajudar os professores no seu 

desempenho em sala de aula. Esta contribuição de Ausubel torna-se mais 

significativa no contexto atual da educação brasileira, em que se exige uma 

eficiência cada vez maior por parte das escolas, principalmente para enfrentar o 

grave problema da repetência nas primeiras séries do primeiro grau (RONCA, 1994). 

O ponto de partida da teoria de ensino proposta por Ausubel é o conjunto de 

conhecimentos que o aluno traz consigo. A este conjunto de conhecimentos, 

Ausubel dá o nome de estrutura cognitiva e, segundo ele, é a variável mais 

importante que o professor deve levar em consideração no ato de ensinar. O 

professor deve estar atento tanto para o conteúdo como para as formas de 

organização desse conteúdo na estrutura cognitiva (RONCA, 1994). 

O conteúdo que é assimilado pela estrutura cognitiva assume uma forma 

hierárquica, onde conceitos mais amplos se superpõem a conceitos com menor 

poder de extensão. Novos significados são adquiridos quando símbolos, conceitos e 

proposições são relacionados e incorporados à estrutura cognitiva de uma forma 

não arbitrária e substantiva (RONCA, 1994). 

Nesta perspectiva, a aprendizagem significativa é um processo cognitivo no 

qual o conceito de mediação está plenamente presente, pois para que haja 

aprendizagem significativa é necessário que se estabeleça uma relação entre o 

conteúdo que vai ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, seja uma imagem, um 

conceito ou uma proposição (RONCA, 1994). Neste caso, se um novo conteúdo 

interagir com um conceito mais amplo, os efeitos iniciais da inclusividade se darão 

tanto na facilitação da aprendizagem como na própria retenção. A estabilidade na 

memória de um material significativo é ampliada pela ancoragem na estrutura 

cognitiva. O estabelecimento de uma rede de conceitos interligados e com níveis de 

inclusividade diferenciados aumenta a resistência ao esquecimento (RONCA, 1994). 
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Ainda segundo Ronca (1994), na perspectiva da aprendizagem significativa, 

dois fatores colaboram decisivamente para a aquisição de uma adequada estrutura 

cognitiva: 

a) o uso, em uma dada disciplina, daqueles conceitos e princípios que 
tenham o maior poder de extensão;  
b) o emprego de métodos que apresentem e ordenem a sequência do 
conteúdo de forma a aumentar a clareza e estabilidade da estrutura 
cognitiva. (p. 16)  

 

O desafio imediato que se coloca para o professor é como conhecer a 

estrutura cognitiva de seus alunos e como contribuir para que ela possa se tornar 

mais clara, estável e organizada adequadamente (RONCA, 1994). 

Assim, para verificar se uma aprendizagem ocorreu, uma sugestão 

apresentada por Ausubel e defendida por Moreira e Masini (2001), com objetivo de 

evitar uma simulação da aprendizagem significativa, é utilizar situações que sejam 

novas e não familiares, exigindo máxima transformação do conhecimento existente.  

Há diversas alternativas para verificação da ocorrência da aprendizagem 

significativa, como tarefas de aprendizagem sequencialmente vinculadas, servindo 

de apoio a etapas posteriores da atividade, a resolução de problemas bem como a 

utilização de mapas conceituais. 

 

2.2.2 A Construção de Mapas Conceituais no Ensino de Ciências 

 

Silva, Moura e Del Pino (2011) afirma que Mapas Conceituais são estruturas 

esquemáticas que representam conjuntos de ideias e conceitos dispostos em uma 

espécie de rede de proposições, de modo a apresentar mais claramente a exposição 

do conhecimento e organizá-lo segundo a compreensão cognitiva do seu 

idealizador. Portanto, são representações gráficas, que indicam relações entre 

palavras e conceitos, desde aqueles mais abrangentes até os menos inclusivos. São 

utilizados para a facilitação, a ordenação e a sequenciação hierarquizada dos 

conteúdos a serem abordados, de modo a oferecer estímulos adequados à 

aprendizagem. 

Para Souza e Boruchovitch (2010), um mapa conceitual possui diversas 

utilidades práticas, destacando-se a avaliação da consolidação de um conhecimento 

adquirido pelo educando, não estando, portanto, mais próximo da apresentação de 
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um conhecimento novo a este educando. Ele pode funcionar como estratégia de 

ensino/aprendizagem ou uma ferramenta avaliativa - entre outras diversas e 

multifacetadas possibilidades. Entretanto, precisa estar inserido em uma proposição 

teórica clara e de metas previamente estabelecidas.  

Ainda, cumpre ressaltar que ele se vincula a um modelo de educação com 

características bem demarcadas, como: a) ser centrado no aluno e não no professor; 

b) atender ao desenvolvimento de destrezas e não se conformar apenas com a 

repetição memorística da informação por parte do estudante; c) pretender o 

desenvolvimento harmonioso de todas as dimensões da pessoa e não apenas as 

intelectuais (ONTORIA, 2005; MOREIRA, 2006 apud SOUZA; BORUCHOUVICH, 

2010). 

Essa forma de estruturação tem por alicerce a aprendizagem significativa, que 

consiste na integração de novos conceitos à estrutura cognitiva do aprendiz. Para a 

ocorrência da aprendizagem significativa, portanto, é essencial determinar o que o 

aluno já sabe, para posteriormente, introduzir conceitos novos, em conformidade 

com a bagagem advinda de seu dia a dia, em consonância com seus conhecimentos 

prévios (SOUZA; BORUCHOUVICH, 2010). 

Assim, quando uma aprendizagem é significativa, ela tem o poder de gerar 

alterações na estrutura cognitiva daquele que aprende, mudando os conceitos 

preexistentes e formando novas ligações entre eles. “Por isso, a aprendizagem 

significativa é permanente e poderosa, enquanto a aprendizagem desvinculada de 

um contexto de significado é facilmente esquecida e não é facilmente aplicada em 

novas situações de aprendizagem ou solução de problemas” (SOUSA, 2005, p. 2 

apud SOUZA; BORUCHOUVICH, 2010). 

 

2.3 A Experimentação na Perspectiva Investigativa 

 

Segundo Bassoli (2014) os experimentos investigativos, ou atividades práticas 

investigativas, são aqueles que exigem grande participação do aluno durante sua 

execução. Diferem das outras atividades por envolverem, obrigatoriamente, 

discussão de ideias, elaboração de hipóteses explicativas e experimentos para 

testá-las. Nesse sentido, este tipo de atividade estimula, ao máximo, a interatividade 

intelectual, física e social, contribuindo, sobremaneira, para a formação de conceitos.  
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Na literatura, são encontradas diferentes denominações para o ensino por 

investigação como: inquiry, ensino por descoberta, aprendizagem por projetos, 

questionamentos, resolução de problemas, dentre outras. Nos últimos anos, o 

ensino e a aprendizagem de atividades práticas investigativas vêm ganhando 

espaço e importância no Brasil (BEVILACQUA; COUTINHO-SILVA, 2007; GALIAZZI; 

GONÇALVES, 2004; GOMES; BORGES; JUSTI, 2008; MUNFORD; LIMA, 2007; 

RAMOS; ROSA, 2008; ZANON; FREITAS, 2007 apud BASSOLI, 2014).  

Apesar de haver uma falta de consenso acerca das atividades investigativas, 

podemos assinalar, como ponto de convergência entre as diversas concepções, a 

presença da problematização. Segundo Zompero e Laburu (2011, p. 68 apud 

BASSOLI, 2014): “A perspectiva do ensino com base na investigação possibilita o 

aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, e também a 

cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza do 

trabalho científico”.  

Atualmente, a investigação é utilizada no ensino com outras finalidades que 

as presentes nas reformas da década de 1960 – cujo objetivo central era a formação 

de cientistas – como o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, a 

realização de procedimentos como: elaboração de hipóteses, anotação e análise de 

dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação (ZOMPERO; LABURU, 

2011 apud BASSOLI, 2014) 

 

2.3.1 O que é experimentação investigativa 

 

Os experimentos investigativos, ou atividades práticas investigativas, são 

aqueles que exigem grande participação do aluno durante sua execução. Diferem 

das outras atividades por envolverem, obrigatoriamente, discussão de ideias, 

elaboração de hipóteses explicativas e experimentos para testá-las (CAMPOS; 

NIGRO, 1999). 

A atividade investigativa de aprendizagem potencializa, entre os alunos, as 

situações de comunicação e interação, pois a todo instante surgem perguntas, 

novas hipóteses e a necessidade de socializar as pré-conclusões. Segundo Kamii 

(1998, p. 58), a interação entre iguais é de vital importância para o desenvolvimento 
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intelectual e moral das crianças, pois “[...] Sem a reação dos outros, a criança sente 

pouca necessidade de ser coerente com o que diz”. 

Procuramos, dessa forma, organizar a aprendizagem das ciências em uma 

proposta denominada por Cachapuz et al (2005, p. 114) de “aproximação 

construtivista na Educação em Ciências”, que contempla a “investigação orientada” 

e [...] a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento e não a 

simples reconstrução pessoal do conhecimento previamente adquirido, através do 

professor ou do livro escolar. 

Nas palavras de Ponte (2005):  

Em contextos de ensino e aprendizagem, investigar não significa 

necessariamente lidar com problemas muito sofisticados na fronteira do 

conhecimento. Significa, tão-só, que formulamos questões que nos 

interessam para as quais não temos resposta pronta, e procuramos essa 

resposta de modo tanto quanto possível fundamentado e rigoroso. (p. 09). 

  

Pela experimentação investigativa, por meio da observação dos resultados, 

os alunos podem recorrer à diferentes representações e hipóteses, estabelecendo 

relações entre sua descoberta e os conhecimentos dos quais dispõe. Pode, neste 

instante, ocorrer possibilidades de mudanças nas concepções expressas 

inicialmente, isto é, de extrapolação das visões de mundo imediatas e de alcance de 

níveis de abstrações crescentes e superiores, ou seja, de construção de novas 

generalizações e de reestruturações dos esquemas mentais (FONTANA, 1995). 

 

2.3.2 Contribuições da construção de mapas conceituais para a 

experimentação investigativa 

 

A literatura voltada para a formação de professores e o exercício da docência 

enfatiza muito o uso da prática experimental na sala de aula. Segundo Krasilchik 

(1996), quanto mais as experiências educativas assemelham-se às futuras situações 

em que os alunos deverão aplicar seus conhecimentos, mais fácil se tornará a 

concretização do aprendizado. 

Ausubel considera que a aprendizagem por descoberta possibilita que o 

conteúdo descoberto torne-se significativo da mesma forma que o conteúdo 

apresentado torna-se significativo na aprendizagem receptiva” (1980, p. 20 – 21). 

Neste caso, as aulas práticas podem ajudar neste processo de interação e no 



22 
 

 
 

desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes 

aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções 

para problemas complexos (LUNETTA, 1991). 

Associados a construção de mapas conceituais, o uso da experimentação 

pode promover uma apropriação sólida de conceitos que ainda podem ser 

modificados ou ampliados pela reelaboração de novos mapas, pois à medida que 

muda a compreensão sobre as relações entre os conceitos, ou à medida que a 

aprendizagem se transforma, o mapa também muda. Um mapa conceitual é um 

instrumento dinâmico que reflete a compreensão de quem o faz no momento em que 

o faz (GUIMARÃES, 2009). 

Segundo Moreira (1992), os mapas conceituais podem ser utilizados pelo 

professor como instrumentos educacionais, e se caracterizam como subsídios aos 

educandos e aos educadores nos significados dos processos de 

ensino/aprendizagem. Os mapas conceituais têm por finalidade conceber relações 

significativas entre os conceitos e as maneiras de proposições. Melhor dizendo, um 

mapa conceitual é uma representação gráfica, de significados conceituais. 
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3 METODOLOGIA E INTERPRETAÇÕES 

 

A seguir estão descritos os fundamentos metodológicos utilizados durante a 

fase empírica desta investigação. 

 

3.1 A pesquisa qualitativa 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a perspectiva qualitativa é anunciada como 

um caminho científico que trouxe uma alternativa diferenciada para produzir 

conhecimento, pois rompeu com a unilateralidade de questões dominadas pela 

mensuração, pelas variáveis e estatísticas, e focou-se na descrição, na indução e no 

estudo de percepções pessoais no contexto natural das pessoas, tendo como 

estratégias que mais representam a investigação qualitativa a observação e a 

entrevista, que, em geral, podem ser complementadas pela pesquisa documental, 

como o uso de registros escolares. 

No caso da pesquisa qualitativa, o pesquisador ocupa-se com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado – a compreensão e a explicação da 

dinâmica das relações sociais, as quais, por sua vez, são depositárias de crenças, 

valores, atitudes e hábitos, correspondendo a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos (RODRIGUES, 2007). Assim, enfatiza-se 

a vivência, a experiência, a cotidianidade e também a compreensão das estruturas e 

instituições como resultados da ação humana objetivada, o que faz das práticas 

sociais, da linguagem e outros aspectos da vida social, fatores inseparáveis um do 

outro. 

O pesquisador, por meio da abordagem qualitativa, investiga sequências 

importantes de eventos como testemunha-chave e, particularmente, observa como 

esses eventos são determinados no contexto em que ocorrem, com predomínio da 

história e da cultura (RODRIGUES, 2007).  

Porém, os universos dos dados qualitativos e quantitativos não se opõem, 

mas antes se complementam, pois a realidade expressa por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. Muitos têm sido os equívocos 

conceituais sobre as posturas epistemológicas, os procedimentos metodológicos, os 
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instrumentos e as análises dos dados, no âmbito da pesquisa qualitativa e 

quantitativa. (RODRIGUES, 2007). 

Um dos equívocos pode ser cometido na relação do pesquisador frente ao 

rigor científico. Na tentativa de sustentar a veracidade dos dados e sua análise, 

confrontando a crueza da objetividade versus subjetividade, muitos pesquisadores 

procuram 'mesclar' os instrumentos no processo de pesquisa, sem a devida 

adequação epistemológica. Transportam técnicas que permitem a quantificação com 

outros procedimentos que visam explicitar fatos e emitir previsões, provenientes da 

tradição positivista – a qual defende uma lógica formal e neutra, considerando a 

realidade exterior ao indivíduo e a apreensão de um fenômeno de forma 

fragmentada – com outros estatutos epistemológicos no desenvolvimento da 

pesquisa. Ou seja, imprime uma conduta formal, neutra, objetiva no momento 

empírico da investigação e confronta o material colhido com outros embasamentos 

teóricos, filosóficos que traduzam outras maneiras de pesquisar o social. 

(RODRIGUES, 2007). 

Os paradigmas da pesquisa qualitativa afirmam que a realidade é uma 

construção social, realizada por sujeitos partícipes desta – inclusive o pesquisador, 

que não está alheio à vida. Nesse sentido, os fenômenos são compreendidos a 

partir de uma perspectiva social histórica, ou seja, a origem e as consequências, 

bem como os seus desdobramentos são frutos de uma relação social histórica entre 

os sujeitos que constroem a sociedade e a vida a cada dia. (RODRIGUES, 2007). 

Considerando esses pressupostos, analisar possibilidades de aprendizagens 

em ciências, na perspectiva da aprendizagem significativa, por meio da utilização de 

experimentos e mapas conceituais, como ênfase metodológica adotou-se a 

perspectiva qualitativa, na qualidade de uma pesquisa-ação. Em coerência com esta 

perspectiva, os dados foram produzidos a partir de instrumentos metodológicos, tais 

como: observação participante, conversas informais, questionário semiestruturado. 

Desta maneira foram estruturadas oito aulas para o 9º ano do ensino 

fundamental, com enfoque prático, sobre o conteúdo REAÇÕES QUÍMICAS, 

destacando as seguintes ações: 

- Elaboração de um roteiro de experimentos sobre REAÇÕES QUÍMICAS, utilizando 

como base a os mapas conceituais confeccionados pelos alunos; 

- Observação participante de oito aulas; 
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- Elaboração de um questionário semiestruturado, aplicado antes da realização das 

atividades experimentais. 

- Bate papo por meio do aplicativo whatsapp. 

A participação dos estudantes na produção dos dados utilizados nesta 

pesquisa (mapas conceituais, experimentos e questionários) foi voluntária e as 

atividades realizadas não foram computadas para qualquer tipo de avaliação 

vinculada às notas desses estudantes, mesmo tendo ocorrido dentro do espaço das 

suas aulas. Os dados produzidos durante a fase empírica foram analisados e 

interpretados de forma descritiva e qualitativa e, para ajudar na compreensão do 

fenômeno investigado, sempre que possível, foram construídas tabelas. 

 

3.2  A escola e os estudantes 

 

 

A parte empírica da pesquisa aconteceu na Escola Maranhão, localizada em 

um núcleo rural do Distrito Federal. É uma escola de ensino fundamental que atende 

alunos desde o primeiro até o nono ano e as aulas acontecem nos horários matutino 

e vespertino. A escola foi escolhida por duas razões principais: ser o local de 

atuação profissional da pesquisadora e abertura da direção e comunidade escolar 

para a realização da pesquisa. 

A Escola Maranhão é considerada de pequeno porte, pois atende, no total, a 

324 alunos. Embora o espaço destinado à escola seja relativamente grande, a 

planta original do prédio, inaugurado pelo GDF no ano de 1998, conta com cinco 

salas de aula, secretaria, direção, sala de professores, cantina, banheiros para uso 

dos alunos e dos funcionários, depósito e sala de servidores. Entretanto, apesar de 

a escola se encontrar em um ambiente rodeado de vegetação nativa do cerrado, em 

que, vez por outra, aparecem animais silvestres pelo pátio da escola, a maioria dos 

alunos mora na cidade. Na verdade, dos 324 alunos atendidos pela escola apenas 

38 moram na circunvizinhança. Os demais alunos custeiam transporte particular 

para seu deslocamento. 

Alguns espaços da escola são calçados e nestes estão distribuídos bancos 

que melhoram os espaços de convivência dos alunos. Durante alguns anos, para 

que fosse possível atender aos alunos matriculados na Escola Maranhão, utilizou-se 



26 
 

 
 

de duas salas de aula existentes no prédio da associação de moradores do núcleo 

rural. Embora a comunidade escolar tivesse alegria em contribuir com o 

funcionamento da escola, as salas tinham estrutura precária para a realização das 

aulas e, além de tudo, ficavam afastadas do prédio da escola, dificultando o acesso, 

a limpeza, e, principalmente, a segurança dos alunos e servidores. 

Com o tempo, o espaço da associação se tornou inviável para a utilização da 

escola. Assim, a comunidade escolar, em um esforço conjunto, especialmente da 

direção e do grupo de professores, conseguiu junto aos órgãos competentes, que 

fossem construídas mais salas na escola, assim utilizadas: duas salas de aula, uma 

sala de informática, uma biblioteca e um espaço utilizado hoje para as atividades da 

educação integral. Nesta mesma reforma, foram criados espaços que privilegiam a 

prática de esportes, o lazer e a recreação dos alunos, que não constavam na planta 

original da escola, a saber: um parquinho infantil, uma pracinha e no ano passado, 

recebemos nossa quadra poliesportiva. 

No geral, o espaço da escola é bem preservado, por exemplo, desde a sua 

inauguração, em 1998, utiliza-se o mesmo mobiliário, e, mesmo assim, ele ainda 

apresenta, na sua maior parte, boas condições de uso. 

Outra característica da escola é o tempo de permanência dos alunos que são 

matriculados nos primeiros anos do ensino fundamental. A maioria deles, mesmo os 

que vêm dos bairros próximos, inicia e conclui seus estudos na Escola Maranhão. 

Por exemplo, na turma do nono ano do ensino fundamental, em que a parte empírica 

da pesquisa foi realizada, é formada por vinte e oito estudantes com faixa etária 

compreendida entre os treze e os dezesseis anos. Neste grupo, catorze alunos 

estão na escola desde início do processo de sua escolarização (alguns já estão na 

escola há nove ou dez anos), quatro alunos chegaram nos últimos dois anos e 

apenas dois foram matriculados no início do corrente ano. 

Com isso, a pesquisadora convive com a maioria dos alunos participantes da 

pesquisa a mais de dois anos, o que pode ter favorecido a criação de um ambiente 

de segurança e diálogo ao longo da parte empírica. Durante todo tempo da 

pesquisa, os alunos participantes se mostraram receptivos às atividades propostas 

pela pesquisadora, mesmo cientes que tais participações não representariam 

aumento ou diminuição de notas.  
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3.3 Produção e análise interpretativas 

 

Como o objetivo da presente investigação foi analisar possibilidades de 

aprendizagens em ciências, na perspectiva da aprendizagem significativa, por meio 

da utilização de experimentos e mapas conceituais, buscou-se, desde o início, criar 

condições para que os estudantes assumissem seu protagonismo no processo de 

aprendizagem. 

Para tanto, foi escolhido o conteúdo Reações Químicas. Isto porque, de 

acordo com o planejamento anual da instituição, este seria conteúdo a ser 

ministrado no período em que aconteceria a parte empírica da pesquisa. Ou seja, 

era o conteúdo a ser trabalhado, segundo o cronograma para o ano letivo da turma 

no nono ano do ensino fundamental da Escola Maranhão. 

Assim, os alunos participantes da pesquisa trabalharam atividades 

experimentais relativas à história do átomo, a evolução do seu modelo, sua 

estrutura, identificação, classificação e como podem se organizar formando os 

diferentes materiais que conhecemos. 

Após a conclusão do conteúdo de ligações químicas, foi solicitado aos alunos 

que construíssem individualmente, mapas conceituais livres, sendo orientados 

somente a relacionarem, segundo sua compreensão, os termos já estudados sobre 

os átomos.  

Nesta primeira aula (aula 1) para a produção dos dados, de maneira geral, 

dezoito dos vinte e seis mapas produzidos livremente pelos participantes, 

mencionaram a constituição do átomo e suas cargas elétricas e três destes mesmos 

vinte e seis relacionaram as ligações que este átomo era capaz de fazer. 

Além disso, foi possível identificar que nestes mapas os estudantes 

destacaram a participação dos átomos na constituição dos materiais existentes no 

universo. Por exemplo, um aluno escreveu: 

os átomos fazem parte de toda e qualquer substância existente em nosso 
planeta. 

Na primeira confecção do mapa conceitual, as palavras utilizadas pelos 

estudantes, em ordem alfabética, foram: água – ânion – átomos – camadas – 

cátion - cloreto de sódio – distribuição - distribuição eletrônica - elementos 

químicos - elétrons – eletrosfera - estruturas - famílias - física - ganha - 

gasosos - hidrogênio - instáveis - íons - ligações covalentes - ligações iônicas - 
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massa – metal - não metal – naturais – negativas – nêutrons – neutros – núcleo 

- número atômico – oxigênio – perde – positivas – próton – química – sais – 

sólidos - substância e tabela periódica. 

As palavras átomo e elétron repetiram-se em vinte e quatro mapas 

conceituais. Reconhecendo estes conceitos como iniciais no estudo da química e a 

palavra átomo como aquela que expressa um conceito mais geral e inclusivo, isto 

pode indicar, nos alunos da turma, a aquisição dos subsunçores necessários ao 

processo de aprendizagem significativa da teoria de Ausubel, o que facilita a 

organização das próximas atividades e seleção de conteúdos. 

As quantidades de palavras utilizadas pelos vinte e seis participantes para o 

desenvolvimento dos mapas conceituais podem ser expressas pelo gráfico a seguir, 

considerando que o maior número de palavras relacionadas foi doze e o menor dois:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oito dos vinte e seis alunos que fizeram o primeiro mapa não expressaram as 

conexões entre os termos utilizados, de modo a dar-lhes um sentido; dez dos vinte e 

seis alunos relacionaram de três a cinco termos de forma coerente com o que foi 
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exposto durante as aulas. Por fim, oito dos vinte e seis conseguiram correlacionar os 

termos, compondo o seu mapa conceitual com todas as palavras escolhidas.  

De acordo com (MOREIRA, 2010, p. 15),  

O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar 
significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto 
de um corpo de conhecimento de uma disciplina de uma matéria de ensino. 
Por exemplo, se o indivíduo que faz um mapa, seja ele, digamos, professor 
ou aluno, une dois conceitos, através de uma linha, ele deve ser capaz de 
explicar o significado da relação que vê entre esses conceitos.  

Desta maneira, é possível perceber as dificuldades encontradas pelos alunos 

na construção dos conceitos trabalhados. Além disso, é necessário considerar que, 

de acordo com Santos (1998, p. 28): a) cada pessoa, oriunda de suas interações 

sociais, constrói individualmente seus próprios significados para as experiências que 

vivencia; b) embora seja individual, e particular de cada indivíduo, deve carregar 

traços comuns dentro do tema abordado; c) inúmeras dessas externalizações de 

conceitos envolvem ligações entre outras ideias e experiências que o indivíduo 

acredita.  

Na aula seguinte (aula 2), a pesquisadora conversou com os estudantes 

sobre a construção deste primeiro mapa e os alunos disseram que foi complicado 

encontrar o ponto de partida para iniciar os mapas conceituais, o que remete ao 

pensamento de Gomes et al. (2011), pois, inicialmente, criar um mapa conceitual 

depende muito do saber-fazer do indivíduo, bem como do seu conhecimento prévio 

para identificar conceitos importantes e estabelecer as relações que existem entre 

os mesmos. Durante esta conversa seis alunos tiraram dúvidas conceituais. Por 

exemplo, um aluno disse: 

Quais são mesmo as cargas elétricas do átomo? – eu tentei lembrar, mas 
não consegui. 

Para Levy, (2000, p. 4) a construção do mapa conceitual “é uma atividade de 

estímulo ao pensamento reflexivo e à construção social do conhecimento. Os mapas 

conceituais podem, portanto, atuar como instrumentos para negociar significados”.  

Este momento de negociação de significados favorece o diálogo entre 

docente e o discente, uma vez que o aluno pode externar como está sendo seu 

processo de compreensão do conceito estudado, e é também reflexivo porque 

proporciona o retorno do estudante às suas construções teóricas para rever suas 

posturas e aprendizagens, podendo confrontar suas interpretações com as dos 

demais colegas e, especialmente, com a interpretação que o professor apresenta. 
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Outro ponto a destacar desse diálogo com os alunos a respeito da elaboração 

do primeiro mapa conceitual foi sobre os aspectos que poderiam auxiliar o 

desenvolvimento dos mapas. Neste caso, dois alunos argumentaram que lembram 

com mais facilidade dos termos estudados quando confeccionam mapas pré-

estruturados. 

Após esse momento reflexivo, durante a aula 3, foi proposto que os alunos 

elaborassem um segundo mapa, também de estruturação livre, mas com banco de 

palavras montado em sala de aula com a participação dos alunos. 

Os alunos foram orientados, novamente, a relacionarem os termos de acordo 

com a compreensão que tinham dos conteúdos que estudamos. As palavras listadas 

pela pesquisadora e pelos alunos foram: ânions – átomo - cátion – 

compartilhamento – covalentes – elétron - formação de íons - gases nobres - 

íon - iônicas – ligações - massa atômica – metais – metálicas - não metais – 

nêutron - número atômico – próton – valência.  Embora estejam em ordem 

alfabética aqui, as palavras foram escritas no quadro de maneira aleatória.  

Considerando que dezesseis, dos vinte e cinco alunos, começaram a 

construção do seu segundo mapa com a palavra LIGAÇÕES, pode-se pensar em 

três possibilidades explicativas: a primeira é que o último conteúdo estudado foi o de 

ligações químicas. Essa memória recente pode ter levado os alunos a se sentirem 

mais seguros usando esta primeira palavra. Outra possibilidade interpretativa é que 

muitos deles podem ter sido influenciados pela ordem do quadro para começarem 

seus mapas, uma vez que não foi determinada uma palavra para iniciar o trabalho. A 

terceira possibilidade interpretativa é que estes alunos consideraram, de fato, o 

conceito de ligação química como sendo o organizador de seu pensamento: dos 

dezesseis alunos que iniciaram seu mapa pela palavra ligações, nove relacionaram 

a palavra átomo como conceito menos geral e mais específico, levando-nos a 

recordar a definição de aprendizagem superordenada de Ausubel. Para Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980) a nova aprendizagem será superordenada quando se 

aprende uma nova proposição inclusiva que condicionará o surgimento de várias 

ideias, ocorrendo no curso do raciocínio ou quando o material apresentando é 

organizado indutivamente ou envolve a síntese de ideias compostas. 

Desta vez, o número de palavras utilizadas nos mapas construídos pelos 

alunos foi maior (mínimo de sete e máximo de dezenove palavras). 
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Da mesma maneira, a quantidade de correlações coerentes com os conceitos 

estudados aumentou. Dos vinte e cinco mapas conceituais analisados, quatro alunos 

utilizaram todas as palavras disponíveis e fizeram as conexões coerentes com a 

teoria estudada. Para Moreira e Buchweitz (1987), a construção de mapas 

conceituais vai permitindo que o estudante aprofunde e amplie seu entendimento a 

respeito de um conceito. 

Em dois dos vinte e cinco mapas elaborados pelos estudantes, foi possível 

identificar o uso de conceitos que não estavam contemplados na listagem elaborada 

previamente. Além disso, estes alunos fizeram uso das correlações destes conceitos 

de maneira coerente com o saber científico. Esta observação está coerente com o 

que acreditam Vianna e Façanha (2006) ao destacarem a importância do uso dos 

mapas conceituais na construção de aulas interdisciplinares. Sua ideia era de 

fomentar nos alunos a busca pelas conexões que as diferentes disciplinas podem 

compartilhar entre si. 

Quatro dos vinte e cinco mapas foram construídos sem a utilização de 

conectores entre os termos sugeridos, o que pode indicar que, apesar da 

possibilidade de ampliar os processos de aprendizagens, a utilização do mapa 

conceitual no contexto das aulas de ciências não é garantia de que todos os alunos 
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terão aprendizagem significativa. Ausubel, ao mencionar as condições para esta 

aprendizagem (1968, p. 37-38) relaciona a disposição do aluno como fator essencial 

na promoção da mesma. Desta maneira a utilização dos mapas não poderia ser 

assumida pelo educador como uma ferramenta mágica que garanta a aprendizagem 

para todos os alunos. 

Na sequência das aulas planejadas, aulas 4 e 5, iniciou-se o conteúdo sobre 

Reações Químicas. Neste caso, o objetivo principal da aula era fornecer ferramentas 

para que os alunos compreendessem o conceito de reação química e soubessem 

identificá-la. As atividades selecionadas para as aulas foram: a identificação de uma 

substância de acordo com sua função química (ácido ou base) e a verificação dos 

fatores que interferem na velocidade de uma reação química. 

Para a realização da identificação de ácidos e bases, os alunos formaram 

grupos e se organizaram para trazer os materiais que seriam testados em sala, a 

partir da utilização de uma substância indicadora. A pesquisadora teve o cuidado de 

orientar, previamente, os participantes para que procurassem materiais incolores de 

uso doméstico, bem como foram feitas recomendações sobre a utilização e descarte 

seguro deles. 

Na aula 4, dia da realização da primeira atividade experimental, alguns 

materiais trazidos pelos alunos foram diluídos em água, como por exemplo, 

sabonetes, esfoliantes faciais, cremes hidratantes e shampoos, além de materiais de 

uso escolar, no caso, cola branca. Em seguida, foi feita uma consulta orientada à 

tabela de pH das substâncias (disponível no livro didático adotado na instituição). A 

seguir, tanto para demonstração inicial, retomada dos procedimentos de segurança, 

calibragem e padronização, foi feita a testagem do indicador repolho roxo com: água 

mineral, vinagre e veja. Com isso, os alunos puderam observar as modificações 

ocorridas e, analisando composições e recorrendo à tabela de pH, identificaram o 

vinagre como substância ácida, o veja como base e a água como neutra. 

Feito isso, os participantes realizaram o teste com as amostras trazidas de 

casa e organizaram as substâncias de acordo com as cores que elas iam 

apresentando após a mistura do reagente. Por fim, construíram tabelas com 

indicações dos resultados. Para conclusão da atividade, foram elaboradas frases 

que indicavam tanto os resultados visíveis quanto as explicações iniciais para o que 

fora observado. O que pode ser exemplificado nas expressões a seguir: 
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Em muitas das misturas ficou roxo não alterando nada já em duas outras a 
mudança extrema de coloração. (Grupo 01). 

Os elementos se misturam e formam algumas substâncias, podem ser 
mudando sua coloração, ou até mesmo a sua aparência. (Grupo 02). 

Com a mistura de certas substâncias o resultado sofre alteração na 
coloração, mas as substâncias consideradas neutras não sofrem essa 
alteração. (Grupo 03). 

O composto é alterado no caso do experimento as cores foram alteradas 
em contato com a outra substância. (Grupo 04). 

Perguntados sobre o que é uma reação química após o experimento, alguns 

alunos responderam: 

é a mudança de algumas características dos elementos durante a mistura 
com reagentes. 
 
é quando uma substância se altera através da mistura com outra 
substância. Por exemplo: cloro + sódio formando o sal de cozinha. 
 
é o resultado da junção de dois ou mais elementos químicos que formam 
uma nova substância. 
 
é a mudança molecular de uma substância. 

 

Ausubel sugere que  para evitar uma simulação de aprendizagem significativa 

devem-se utilizar situações novas e não familiares, exigindo a máxima 

transformação do conhecimento existente (MOREIRA, MASINI, 2001).  

As expressões utilizadas pelos alunos tanto para explicar inicialmente o 

experimento realizado quanto para definir uma reação química podem indicar, senão 

a aprendizagem significativa, a aquisição dos subsunçores necessários para que ela 

ocorra, uma vez que é possível observar que algumas das palavras presentes nas 

frases dos alunos compuseram os mapas conceituais que eles construíram há 

poucas aulas atrás. 

Na aula 5 foi realizado o experimento de dissolução de comprimidos de 

Sonrisal em água a diferentes temperaturas. O objetivo era verificar que as reações 

químicas podem ser influenciadas por situações do ambiente, como por exemplo, a 

temperatura. 

Para tanto, os participantes fizeram uso de cronômetros para verificar o tempo 

de dissolução dos comprimidos inteiros em diferentes temperaturas da água. Depois 

fizeram o mesmo processo com comprimidos divididos em quatro partes, 

aumentando suas superfícies de contato. Após a organização das informações 

obtidas em tabelas (anexo), os grupos responderam às perguntas: 
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1) Podemos dizer que este processo é uma reação química? 

2) Que diferença existe entre os processos observados e a temperatura da 

água? 

3) Que diferença existe entre os processos, observando o tamanho (ou 

quantidade de partes) do comprimido? 

Mesmo não utilizando os termos técnicos, os participantes identificaram o 

processo de dissolução como uma reação química e perceberam que ao se 

aumentar a temperatura da água ou ao se utilizar comprimidos com tamanhos 

reduzidos as reações se tornavam mais rápidas. Este entendimento pode ser 

exemplificado a partir das frases a seguir: 

1) Sim. Pois certa substância se transformou em outra. 2) Quando tá 
dividido em quatro partes, na água quente ele dilui mais rápido e inteiro 
demora um pouco mais. Quando tá dividido em quatro partes, na água 
natural ele dilui mais rápido do que ele inteiro. 3) dividido em quatro partes 
dilui mais rápido, ele inteiro demora um pouco mais pra diluir.” (Grupo 01) 
 
1)Sim. Porque o sonrisal transformou em outra substância. 2) Na água 
quente o comprimido se dissolveu mais rápido do que na fria. 3) Mesmo 
com o comprimido quebrado em quatro partes, na água quente ele foi 
dissolvido mais rápido que na água fria. “ (Grupo 02) 
 
1)Sim. 2) Na água fria o comprimido de Sonrisal tanto quebrado quanto 
inteiro demorou mais tempo para se dissolver. Já na água quente o 
comprimido quebrado e inteiro se dissolveu mais rápido. 3) O comprimido 
dividido em quatro partes tanto na água quente como na água natural se 
dissolveu mais rápido.” (Grupo 03) 
 
1)Sim. 2) Quanto mais alta a temperatura da água, mais rápido é a diluição. 
3) Quanto menor a quantidade, mais rápido é a reação.” (Grupo 04). 
 

Para Ausubel (1988), uma atividade que propõe ao aluno resolver um 

problema pode ser encarada como um meio para promover a aprendizagem 

significativa, uma vez que a resolução resulta de um processo de clarificação 

progressiva sobre relações de meio-e-fim fundamentadas na formulação, verificação 

e rejeição de hipóteses alternativas. Ainda de acordo com Ausubel (1980), a 

essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas 

simbolicamente são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno 

através de uma relação não arbitrária e substantiva (não literal), devendo-se 

compreender que a construção do pensamento, ou novo conceito, expresso pelo 

aluno sem sua repetição mecânica, pode indicar aprendizagem significativa. 

Na aula 6, após os experimentos, a pesquisadora conversou com os 

participantes sobre a percepção dos alunos acerca da atividade e o aprendizado 
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produzido. Os alunos mencionaram sua satisfação na realização das atividades, a 

melhora que perceberam na participação e colaboração dos colegas e também o 

reforço que a prática ofereceu para a fixação dos conteúdos estudados.  

Conversou-se também sobre os conceitos trabalhados dentro dos 

experimentos e sobre os resultados obtidos. As frases e respostas elaboradas pelos 

grupos após as atividades experimentais 1 e 2 foram lidas e discutidas no grande 

grupo. 

Seguindo o calendário escolar, foram realizadas as atividades de 

encerramento do semestre letivo, deixando os dois últimos mapas conceituais – pré-

estruturados - para o retorno escolar após o recesso. 

Os últimos mapas foram elaborados pela pesquisadora e contemplam os 

conceitos mais importantes trabalhados ao longo do semestre passado. Estes 

mapas construídos pelo professor/pesquisador o auxiliam na visualização da 

estrutura cognitiva do aluno e, desta forma, é possível avaliar de maneira mais 

apropriada a evolução conceitual e refletir se suas estratégias estão ou não sendo 

bem sucedidas (MOREIRA, 1992). 

Vinte e três alunos participaram desta atividade, ocorrida na aula 7. O mesmo 

mapa foi utilizado duas vezes na durante a aula. O primeiro foi respondido sem 

banco de palavras e o segundo, com auxílio do banco. Cada um deles teve tempo 

máximo de dez minutos para sua resolução.  

Abaixo, as colunas azuis indicam a quantidade de acertos de cada aluno nos 

mapas sem banco de palavras; e as colunas vermelhas indicam o segundo mapa 

realizado, com banco de palavras. 
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Os resultados obtidos foram semelhantes aos anteriores: no mapa com banco 

de palavras os estudantes conseguiram melhorar o quantitativo de acertos, houve 

até estudantes que conseguiram acertar todo o mapa, mesmo tendo um intervalo de 

quinze dias para recesso escolar.   

Vale considerar que o mapa pré-estruturado procura verificar se o aluno 

consegue realizar as conexões entre os conceitos de acordo com o que foi 

trabalhado em sala de aula, isto é, se conseguiu apreender os conteúdos e relaciona 

os conceitos de maneira correta, e por isso, em objetivo, contrapõe-se aos primeiros 

mapas, que pretendiam analisar a compreensão e organização mental dos conceitos 

estudados até o momento da sua realização. Dentro desse mesmo pensamento, os 

mapas também podem ser utilizados como instrumentos de avaliação, não aquela 

com o objetivo de testar conhecimento, classificar e dar nota ao aluno, mas no 

sentido de obter informações sobre o tipo de estrutura que o aluno vê para um dado 

conjunto de conceitos (MOREIRA 1992). 

Na aula 8, por meio do questionário de autoavaliação, os alunos puderam 

expressar suas opiniões em relação aos mapas conceituais. Pode-se notar que as 

mesmas refletem as proposições de Ausubel. Para eles os mapas proporcionam 

aprendizagem, servem para avaliá-la ou ajudam a não esquecer o conteúdo. Outros 

alunos acham complexo e confuso:  

“É uma ótima dinâmica, pois mostra nossa capacidade de associar os 

conceitos de forma lógica.” 

 

“Gosto muito, acho que por ser mais visual facilita a compreensão.” 

“Os mapas ajudam os alunos a lembrarem algo que esqueceram e é bem 

organizado.” 

“Da oportunidade de você se situar no conteúdo, ver o que aprendeu.” 

“Coloca em prática o que cada aluno aprendeu (cada um a sua forma).” 

“São bons para mostrar como uma coisa é ligada a outra.” 

“Mais complexo, mas também não é difícil.” 

“Não gosto muito eu costumo me perder fazendo eles.” 

“Não gosto, porem é bom para treinarmos o conceito das coisas.” 

A percepção dos alunos em relação aos mapas conceituais e as 

possibilidades para o seu uso indicam a importância desta ferramenta como fator de 

promoção de uma aprendizagem significativa. Ao professor, permite acompanhar o 
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crescimento dos seus alunos diante dos conteúdos trabalhados de maneira reflexiva, 

estabelecendo mudanças nas relações em sala de aula através da maior autonomia 

desenvolvida pelo estudante.  

Por se tratar também de um recurso usual para os adolescentes e com o 

intuito de deixá-los mais à vontade para participar, a última atividade foi uma 

conversa via whatsapp para que os alunos falassem sobre sua opinião acerca das 

atividades realizadas: os experimentos e os mapas conceituais. Dez alunos 

participaram desta atividade. 

Foi pedido aos alunos que falassem sobre alguma coisa aprendida por eles 

que fosse interessante, legal. Os alunos comentaram o tempo que fazia desde as 

aulas e afirmavam não lembrar “de nada”. Quando a pesquisadora relembrou os 

experimentos realizados em sala, os alunos participantes começaram a expressar os 

conceitos que explicavam os fenômenos. 

Em certo ponto da conversa, já com as explicações dos fenômenos colocadas 

pelos participantes, a pesquisadora indicou algumas palavras-chave e solicitou que 

os alunos descrevessem as imagens que se formavam em suas mentes. 

Com este incentivo, os participantes começaram a relacionar, corretamente, 

os conceitos trabalhados em sala com os conceitos aceitos pela comunidade 

científica como sendo fundamentais para a explicação dos fenômenos evidenciados 

durante os experimentos. 

Em outra conversa, logo após a realização do primeiro mapa conceitual, as 

alunos relataram as dificuldades que encontram para começar a desenvolver as 

ideias nos mapas livres, preferindo aqueles que são pré-estruturados, e voltaram a 

repetir este comentário no whatsapp. Os alunos também acreditam que os bancos 

de palavras auxiliam no desenvolvimento dos mapas conceituais, apenas uma 

aluna, após comentários de que o último mapa, pré-estruturado e com banco de 

palavras, seria o mais fácil, escreveu: 

31/10/2015, 19h27 – Aluno 2: Só que me confundiu  bastante..kk 

31/10/2015, 19h33 – Aluno 2: Tipo, no primeiro quadro a gente colocava 

uma palavra e quando íamos conferir com o banco de palavras dava aquela 

confusão, pelo menos em mim... 

A fala desta aluna pode exemplificar as dificuldades que os mapas 

construídos por professores podem trazer para a aprendizagem dos estudantes. Isto 

porque, para Moreira e Buchweitz (1993), estes mapas, em função da experiência 
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de vida e do domínio de conceitos do docente, podem ser muito complexos ou 

confusos para os estudantes, o que pode resultar em uma dificuldade para a 

aprendizagem ao invés de facilitá-la. 

O uso do aplicativo whatsapp para a realização deste momento da pesquisa 

foi importante, pois, por exemplo, duas das alunas que participaram da atividade o 

fizeram de forma espontânea e ativa. Este comportamento, para as duas (Aluno 2 e 

Aluno 3),  não é habitual no decorrer das aulas, devido a características próprias do 

comportamento delas: ambas são bastante tímidas. De maneira geral, foi possível 

perceber pela dinâmica da conversa, que os alunos se sentem mais confortáveis, 

até para dizer se têm dúvidas ou dificuldades em relação ao conteúdo, coisa que 

nem sempre acontece no momento da aula e que deve resultar na retomada de 

atividades que venham a sanar as dificuldades. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na revisão da literatura e nos procedimentos teórico-metodológicos 

desenvolvidos ao longo desta investigação foi possível perceber, de maneira 

qualitativa, que o aluno aprende mais significativamente quando participa ativamente 

do processo ensino-aprendizagem, por meio de atividades que incentivem sua 

atuação e valorizem seus conhecimentos prévios. 

A reflexão sobre a função do professor indicou que a mudança de atribuições 

no processo de aprendizagem favorece a sua significação, uma vez que não se 

deve dar ao professor a incumbência de transmitir um saber pronto, mas o que cabe 

a ele é assumir uma postura de corresponsabilidade e auxílio ao estudante na 

construção efetiva de sua própria aprendizagem. 

Na perspectiva da análise dos conhecimentos prévios do aluno, o mapa 

conceitual pode se constituir como um instrumento heurístico, pois pode facilitar o 

processo de identificação daquilo que o aluno já sabe em relação ao conteúdo que 

se vai estudar. Além disso, o processo contínuo de reelaboração do mapa conceitual 

em simultaneidade com as atividades experimentais com caráter investigativo pode 

facilitar os canais de comunicação e interação entre os participantes do processo de 

aprendizagem. 

Assim, foi possível analisar, durante o desenvolvimento desta pesquisa, as 

possibilidades de aprendizagens em ciências em uma turma do último ano do ensino 

fundamental em uma escola pública do Distrito Federal, tudo isso na perspectiva da 

aprendizagem significativa e pela utilização de experimentos e mapas conceituais no 

contexto da sala de aula. Os resultados indicaram que: 

- A introdução de atividades experimentais investigativas requer que o docente 

assuma uma postura diferenciada em relação aos conteúdos e aos processos de 

aprendizagens, especialmente que se supere a ênfase em uma aprendizagem que 

privilegia a passividade do aprendiz e a memorização de conteúdos desconectados 

com a realidade dos estudantes; 

- A utilização de mapas conceituais no contexto da sala de aula implica em abertura 

ao diálogo e respeito ao saber do educando, mesmo que, em princípio, esse saber 

esteja distante daquilo que é reconhecido como explicação cientificamente aceita. 

Esta postura de constante reconstrução dialogada dos mapas conceituais pode 
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ajudar a criar, no contexto da sala de aula, um ambiente de confiança recíproca e 

parceria na resolução de problemas; 

- a introdução de recursos tecnológicos no dia-a-dia da escola pode ajudar na 

abertura de canais alternativos de diálogo entre o professor e o aluno, 

especialmente quando esta utilização está relacionada às situações experimentais 

que foram vivenciadas em sala de aula por professores e alunos. 

A relevância deste trabalho está na reflexão que ele oportuniza ao docente, 

uma vez que aqui se propõem recursos acessíveis e com variadas finalidades de 

uso, tanto através dos mapas conceituais quanto pelo uso de algumas tecnologias 

no contexto escolar, pois a promoção de uma aprendizagem significativa virá 

primeiro com a mudança na atitude pedagógica do professor e na sua relação com o 

aluno.  Desta maneira, será possível a construção de uma aprendizagem ativa, 

reflexiva e significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

5 REFERENCIAS  

AUSUBEL, D. P; NOVAK, J. D.; HANESIAN. Psicologia Educacional. Rio de 
Janeiro: Interamericana, 1980. 

AUSUBEL, D.P. Biografia. Disponível em: http://www.davidausubel.org/ . Acesso em: 
04 dez. 2006. 

AUSUBEL, D.P. Educational psychology: a cognitive view. New York, Holt, 
Rinehart and Winston. 1968. 

AUSUBEL, D.P., NOVAK, J.D. and HANESIAN, H. Educational Psychology. New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1986. 

AUSUBEL, et al. Psicologia educativa: um punto de vista cognoscitivo. México, 
Trillas, 1988. 

BASSOLI, Fernanda. Atividades práticas e o ensino-aprendizagem de ciência(s): 
mitos, tendências e distorções. Ciênc. Educ., Bauru, v. 20, n. 3, p. 579-593, 2014. 
Disponível em: DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1516-73132014000300005 

BOGDAN, Robert e Sari BIKLEN, Investigação Qualitativa em Educação: Uma 
Introdução à Teoria e aos Métodos, Porto Editora. 1994. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: ciências. Brasília, 1998. ˂Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf˃. Acesso em: 03 out.2015. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: ciências. Brasília, 1997. ˂ Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro04.pdf˃. Acesso em: 08 out.2015. 

CACHAPUZ, A. et al. (Orgs.). A necessária renovação do ensino das ciências. 
São Paulo: Cortez, 2005.  

DELIZOICOV, Demetrio (org.) Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 3 ed. 
São Paulo: Cortez, 2009. 

FONTANA, R. A. C. A elaboração conceitual: a dinâmica das interlocuções na 
sala de aula. In: SMOLKA, A. L.; GÓES, M. C. R. de. A linguagem e o outro no 
espaço escolar: Vygotsky e a construção do conhecimento. Campinas, SP: Papirus, 
1995. 

GOMES, Andréia Patrícia et al . A Educação Médica entre mapas e âncoras: a 
aprendizagem significativa de David Ausubel, em busca da Arca Perdida. Rev. 
bras. educ. med., Rio de Janeiro, v. 32, n. 1, p. 105-111, Mar. 2008. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
55022008000100014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 Nov. 2015.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-55022008000100014. 

GOMES, Andréia Patrícia; DIAS-COELHO, Udson Chandler; CAVALHEIRO, Priscila 
de Oliveira; SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo. O papel dos mapas conceituais na 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-55022008000100014


42 
 

 
 

educação médica. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 35, n. 2, p. 275-282, 
2011. 

GUIMARAES, Luciana Ribeiro. Série professor em ação: atividades para aulas 
de ciências: ensino fundamental, 6º ao 9º ano – São Paulo: Nova Espiral, 2009. 

HASSAD, J. Backup of meaningful learning model. Dear Habermas Current Issue, 
v. 17, n. 3, week of june 30, 2003. 

KAMII, C.; DREVRIES, R.. O Conhecimento físico na educação pré-escolar, 
implicações da teoria de Piaget. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 

KENSKI, V. M. Novas tecnologias: O redimensionamento do espaço e do tempo 
e os impactos no trabalho docente. Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo: Trabalho apresentado na XX Reunião Anual da ANPEd, Caxambu, setembro 
de 1997. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE08/RBDE08_07_VANI_MOREIRA_KEN
SKI. pdf> acessado em 2 jul. de 2010. 

KRASILCHICK, M. O professor e o currículo das ciências. São Paulo: Ed. 
Pedagógica e Universitária/Edusp, 1987. 

KRASILCHIK, M. Educação ambiental na escola brasileira: passado, presente e 
futuro. Revista Ciência e cultura, ano 38, n.12, p. 1958- 1961, dezembro de 1996 

LEVY, M. I. C. A questão da representação no ensino de ciências. In: 
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Santa 
Maria, RS. 2000. Disponível em: 
<http://forrester.sf.dfis.furg.br/mea/remea/anais3/artigo14.htm>. Acesso em: 08 nov. 
2015.   

LOURENÇO FILHO, M. B.. Introdução ao estudo da Escola Nova. 13. ed. São 
Paulo: 15 Edições Melhoramentos, 1978 

LUNETTA, V. N. Actividades práticas no ensino da Ciência. Revista Portuguesa 
de Educação, v.2, p. 81-90, 1991.  

MOREIRA, M. A. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação 
em sala de aula. Brasília: Universidade de Brasília, 2006. 

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. Aprendizagem significativa: A teoria de David 
Ausubel. São Paulo: Centauro, 2001. 

MOREIRA, M.A. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. São Paulo: 
Centauro Editora. 2010. 

MOREIRA, M.A. Mapas conceituais no ensino da física. Textos de apoio ao 
professor de física nº 3. Porto Alegre: Instituto de Física da UFRGS. 1992. 

MOREIRA, M.M. The use of concept maps and the five questions in a foreign 
language classroom: effects on interaction. Tese de doutorado. Ithaca, NY, 
Cornell University. 1988. 

http://forrester.sf.dfis.furg.br/mea/remea/anais3/artigo14.htm


43 
 

 
 

MOREIRA, MA. e BUCHWEITZ, B. Mapas conceituais. São Paulo: Editora 
Moraes.1987. 

MOREIRA, Marco A. e BUCHWEITZ, Bernardo. Novas estratégias de ensino e 
aprendizagem: os mapas conceituais e o Vê epistemológico. Lisboa: Plátano 
Edições Técnicas, 1993. 

NIGRO, R. G. e CAMPOS; CUNHA M. C. Didática de ciências: o ensino 
aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999. 

ONTORIA, A. Mapas conceituais: uma técnica para aprender. São Paulo: Loyola, 
2005. 

PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações Matemáticas em sala 
de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

PORTO, A; RAMOS, L; GOULART, S. Um olhar comprometido com o ensino de 
Ciências. 1. ed. Belo Horizonte: FAPI, 2009.144 p. 

RODRIGUES, Rui Martinho. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de 
preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007. 

RONCA, Antonio Carlos Caruso. Teorias de ensino: a contribuição de David 
Ausubel.Temas psicol.,  Ribeirão Preto ,  v. 2, n. 3, dez.  1994 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
389X1994000300009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  02  nov.  2015. 

SANTOS, J. C. F. dos. Aprendizagem Significativa: modalidades de 
aprendizagem e o papel do professor. Porto Alegre: Mediação, 2008. 

SILVA, A. L. S. ; MOURA, Paulo Rogério Garcês de ; DEL PINO, José Cláudio . 
MAPAS CONCEITUAIS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA CONSTRUÇÃO 
DO CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS. In: XVI SEMINÁRIO INTERINSTITUCIONAL 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 2011, Cruz Alta. XVI SEMINÁRIO 
INTERINSTITUCIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. Cruz ALta: 

UNICRUZ, 2011. 

SILVA, André Luis Silva da. Mapas Conceituais no Processo de Ensino-
Aprendizagem: aspectos práticos. Disponível em: 
http//www.infoescola.com/pedagogia/mapas-conceituais-no-processo-de-ensino-
aprendizagem-aspectos-praticos. Acesso em: 16 jul. 2014. 

SOUZA, Nadia Aparecida de; BORUCHOVITCH, Evely. Mapas conceituais: 
estratégia de ensino/aprendizagem e ferramenta avaliativa. Educ. rev.,  Belo 
Horizonte ,  v. 26, n. 3, p. 195-217, Dec.  2010 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
46982010000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 Nov. 2015. 

VIANNA, C. A. F. J.; FAÇANHA, A. R. Mapas Conceituais na Aprendizagem 
Significativa: uma nova proposta para a inserção da interdisciplinaridade na 
escola. 3ọ CONGRESSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, Florianópolis, out. 
2006. 

http://lattes.cnpq.br/0808253492421363


44 
 

 
 

ZOMPERO, A. F.; LABURU, C. E. Atividades investigativas no ensino de 

ciências: aspectos históricos e diferentes abordagens. Ensaio: pesquisa em 

educação em ciências, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 67-80, 2011. Disponível em: 

<http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/view/309/715>. Acesso 

em: 07.out.2015 

.  

http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/view/309/715


45 
 

 
 

6 Anexos 

Questionário destinado aos alunos do 9º ano 

01. Sexo: 

a) (   ) Feminino  b) (   ) Masculino 

 

02. Qual a sua idade? 

a) (   ) 13 anos b) (   ) 14 anos c) (   ) 15 anos d) (   ) 16 ou mais. 

 

03. Você já foi reprovado em alguma série? 

a) (   ) Sim.  

b) (   ) Não. 

 

04. Há quantos anos estuda nesta escola? _________________________________ 

 

05. Qual é (ou quais são) a(s) disciplina(s) que você mais gosta? _______________ 

___________________________________________________________________ 

06. Dentre os conteúdos de Ciências que você já estudou (em qualquer momento da sua 
vida escolar) qual você mais gostou? _________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

07. Dos conteúdos que você estudou este ano, na disciplina de Ciências, qual foi 

mais significativo pra você? Por quê? __________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
08. Indique condições e recursos que a escola deveria ter para que seu processo 
aprendizagem fosse melhor? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 
09. Sempre realizamos atividades durante as aulas de Ciências. Descreva a sua opinião 
sobre elas considerando a aprendizagem que elas proporcionam: 
a) Atividades propostas pelo livro:____________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
b) Mapas conceituais: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
c) Atividades experimentais: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Questionário de caracterização da turma: 
Descreva sua opinião sobre estas atividades, realizadas durante as aulas de 
ciências: 

Nº. Atividades propostas 
pelo livro 

Mapas conceituais Atividades experimentais 

01 Boas para os alunos 
tirarem dúvidas e 
aprender 

Bom para conseguir fixar 
mais o conteúdo 

Muito legais, alem de fazer 
os alunos aprenderem 
incentiva a participação. 

02 É uma boa forma de nos 
fazer ter curiosidade de 
pesquisar melhor o que 
foi explicado 

É uma ótima dinâmica, 
pois mostra nossa 
capacidade de associar os 
conceitos de forma lógica. 

São as melhores, na minha 
opinião, porque você ver 
tudo que aprendeu 
acontecendo na sua frente 
ajuda a fixar todos os 
conceitos 

03 Ajuda muito na 
compreensão do 
conteúdo e nas dúvidas 

Gosto muito, acho que por 
ser mais visual facilita a 
compreensão 

Gosto muito, pois reforça a 
aprendizagem dos alunos de 
forma prática. 

04 São boas confesso que 
tenho que fazer mais, 
porem as faço gosto 
muito na hora da 
correção. 

Não gosto muito eu 
costumo me perder 
fazendo eles. 

São ótimas ver as coisas 
acontecendo na hora facilita 
a compreensão. 

05 Ajuda a fixar o conteúdo Ajuda a aprender o 
conteúdo 

Incentivar os alunos 

06 Me ajudam a fixar a 
matéria explicada 

A conceituar alguns 
assuntos 

A distinguir certos conceitos 
como transformações físicas 
e químicas 

07 Acho bom porque você 
aprende mais, pois você 
tem que ler e reler para 
poder dar as respostas 

Na minha opinião é muito 
bom por que você lembra 
muitas coisas 

Acho bacana porque as 
vezes o experimento 
cientifico que vemos ajuda a 
nós intendermos que nem 
tudo é ficção. 

08 Muito bobas e fáceis Mais complexo, mas 
também não é difícil 

Muito bom mais fácil e legal 

09 Para fixar os conteúdos Bem organizado e tem 
semelhança com o 
conteúdo 

Incentiva os alunos 

10 As atividades do livro são 
ótimas, porque alem de 
você ler as perguntas 
com mais atenção, ele 
ajuda no seu 
entendimento, e 
relembram palavras ditas 
pelo professor. 

Os mapas ajudam os 
alunos a lembrarem algo 
que esqueceram e é bem 
organizado. 

Sempre é bom ter 
experimentos durante as 
aulas, pois são bem 
divertidos e também ajudam 
a lembrar certas coisas. 

11 Ajuda o aluno ter mais 
informações 

Ajudam a manter o 
conhecimento adiquirido 
pelo aluno ao decorrer do 
ano 

Reforça a aprendizagem dos 
alunos de forma prática onde 
eles podem observar e 
comentar sobre o assunto. 

12 Preparam e testa o aluno 
para ver se ele aprendeu 
o conteúdo. 

Ajuda o aluno a entender 
mais a matéria. 

Aprimora o conteúdo de uma 
forma mais explicita e 
divertida. 
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13 Faz com que não 
esqueçamos o que 
aprendemos 

Da oportunidade de você 
se situar no conteúdo, ver 
o que aprendeu. 

Deveria acontecer mais 
vezes, nos mostra como 
acontece as reações e 
explica como fazer para que 
aconteçam, também nos 
previne de reações 
perigosas. 

14 Boa parte destas 
atividades propõem uma 
aprendizagem mais 
ampla e interessante  

ajuda a entender melhor os 
conceitos propostos nas 
atividades 

Mostra o acontecimento dos 
experimentos mais amplo e 
melhor tirando boa parte das 
duvidas 

15 É ótimo, pois assim 
podemos fixar o conteúdo 
e estudarmos para 
provas/testes 

Não gosto, porem é bom 
para treinarmos o conceito 
das coisas 

Super interessante porque 
podemos observar a reação 
das substancias e sua 
composição 

16 No livro se encontra 
muitas informações e 
fazendo as atividades 
propostas pelo livro alem 
de ser mais prático você 
ainda aprende mais. 

 Fazendo experiências 
aprendemos melhor sobre o 
conteúdo e ficamos mais 
interessados no conteúdo, 
alem de ter uma aula bem 
diferente. 

17 Ajuda a fixar o conteúdo 
na memória e tira dúvidas 

Coloca em prática o que 
cada aluno aprendeu (cada 
um a sua forma). 

Através do que conhecemos 
nos livros colocamos em 
prática para fazer fixar 
melhor as misturas e 
reações químicas nas 
atividades experimentais. 

18 Entender melhor o 
conteúdo 

Ajudar a lembrar 
conteúdos que tinham 
passado 

Ajuda a aprender na prática. 

19 Ajuda muitos alunos Aprende de uma forma 
mais fácil. 

Coloca em prática o que 
você aprendeu. 

20 Eu as acho interessante 
porque me ajuda 
compreender melhor o 
conteúdo 

Os mapas me ajudam 
muito a fixar o conteúdo 
proposto 

Os experimentos eu achei 
muito interessante porque eu 
pude ver como as reações 
químicas acontecem 

21 São bem interessantes, e 
ajudam a fixar bem o 
conteúdo 

São bons para mostrar 
como uma coisa é ligada a 
outra 

São as mais interessantes e 
as mais participativas e são 
boas para mostrar como as 
coisas que estudamos 
funcionam 

22 São muito importantes, 
pois ajudam bastante na 
aprendizagem e no 
estudo para as provas e 
outras atividades 
avaliativas. 

Também ajudam bastante, 
a aprendizagem do 
conteúdo fica bem mais 
fácil. 

É sempre ótimo fazer esse 
tipo de atividade, alem do 
ensino, elas divertem os 
alunos. 
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Mapa Conceitual Livre – sem banco de palavras 
 
 

Número Palavra inicial Palavras 
associadas 

Correlações 
lógicas 

01 Átomo 7 7 

02 Íon/distribuição 6 6 

03 Átomo 3  

04 Átomo 2  

05 Átomo 10 9 

06 Átomo 3  

07 Átomo 7 7 

08 Átomo 12 3 

09 Átomo 7 7 

10 Átomo 6 6 

11 Átomo 3  

12 Átomo 5 4 

13 Átomo 9 9 

14 Átomo 4  

15 Átomo 5 2 

16 Átomo 4 3 

17 Átomo 5 3 

18 Átomo 8 8 

19 Átomo 1  

20 Átomo 4  

21 Átomo 9 6 

22 Átomo 3 1 

23 Átomo 5 2 

24 Átomo 5 5 

25    

26    

27    

28    
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Mapa Conceitual Livre – com banco de palavras 
 
 

Número Palavra inicial Palavras 
associadas 

Correlações 
lógicas 

Observações 

01 Ligações 10 7  

02 Átomo 16 9  

03 Ligações 9 5 Relacionou palavras 
segundo a ordem q 
apareciam 

04 Ligações 19 19  

05 Ligações/ átomo 16 12 Mapas separados 

06 Ligações 12 6 Sem conectores 

07 Átomo 16 7  

08 Ligações 14 6 Inversão no conceito 
mais abrangente 

09 Átomo 15 11  

10 Átomos 10 13 Usou outras palavras 

11 Átomo 10 10  

12 Ligações 17 11 Não conectou na 
forma de mapa. Não 
é mapa 

13 Ligações/átomo 19 14 Agrupou o q mais se 
relacionava, mas não 
construiu mapa 

14 Átomo 13 13  

15 Ligações 9 3  

16 Ligações 7 7  

17 Ligações 16 11 Sem conectores – 
compreensível 

18 Ligações 19  Confuso – ideias 
segmentadas 

19 Átomos 9 9  

20 Ligações 12 12  

21 Ligações/átomo 12 12 Mapas separados 

22 Ligações 9  Palavras e definições 
– não é mapa 

23 Ligações 10 6 Sem conectivos – 
parece aleatório 

24 Ligações 19 8  

25 Ligações 12 10  

26     

27     

28     
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Mapas Conceituais Pré-estruturados 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Mapa 01 Mapa 02 

01 1 0 

02 4 7 

03 2 21 

04 3 8 

05 2 5 

06 2 11 

07 2 5 

08 4 2 

09 0 3 

10 4 9 

11 3 8 

12 1 5 

13 1 6 

14 16 26 

15 1 11 

16 0 4 

17 3 18 

18 4 7 

19 0 4 

20 12 22 

21 2 1 

22 0 3 

23 3 5 

24   

25   

26   

27   

28   
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO 
Disciplina: Ciências Naturais 
Prof.: Patricia Araujo 
Alunos(as): __________________________________________ nº.:_____ 
          __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 

        __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 
 

Atividade Experimental 01 – Identificação de Ácidos e Bases 
 

Objetivos: Reconhecer uma reação química; Identificar as substâncias como ácidos ou bases após a 
adição de um reagente à base de repolho roxo. 
 
Materiais: Copos descartáveis transparentes de 150 ml  
                  Copos descartáveis de 50 ml 
                  Seringas graduadas de 10 ml 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Procedimentos:  

1 - Identificar os copos com o nome da substância a ser testada; 
2 – Colocar no copo 50 ml da substância; 
3 – Adicionar 20 ml do reagente; 
4 – Anotar os resultados. 

 
Resultados obtidos: 

Material Coloração inicial Coloração após adição 
do reagente 

Resultado 
(ácido base, neutro) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 Conclusão: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO 
Disciplina: Ciências Naturais 
Prof.: Patricia Araujo 
Alunos(as): __________________________________________ nº.:_____ 
          __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 

        __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 
                    __________________________________________ nº.:_____ 
 

Atividade Experimental 02 – Velocidade de uma reação química 
 
Objetivos: Reconhecer uma reação química. Observar que a diferenciação na característica de 
alguns fatores leva à alteração da velocidade de uma reação química. 
 
Materiais: Copos descartáveis transparentes de 150 ml  
                  Copo graduado 
                  Comprimidos efervescentes 
      Cronômetro 
                  Termômetro 
                  Água a diferentes temperaturas 
 
Procedimentos:  

1 – Colocar em cada um dos dois copos 100 ml de água natural; 
2 – Verificar a temperatura da água e anotar; 
3 – Adicionar, ao mesmo tempo nos dois copos, um comprimido inteiro e um comprimido 

dividido em quatro partes; 
4 – Verificar o tempo de dissolução de cada copo com o uso do cronômetro. 
5 – Repetir os procedimentos para água morna. 

 
Resultados obtidos:  
 
Água natural                                                                        Água morna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para concluir, responda às questões: 
 
1. Podemos dizer que este processo é uma reação química? ______________________________ 
2. Que diferença existe entre os processos observando a temperatura da água?________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. Que diferença existe entre os processos observando o tamanho (ou quantidade de partes) do 
comprimido?____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Mapa conceitual pré-estruturado 
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Transcrição da conversa via whatsapp 

31/10/2015, 18h02 - Patricia: Boa tarde! 

31/10/2015, 18h03 – Aluno1: �� 

31/10/2015, 18h04 - Patricia: Vamos conversar um pouco a respeito das nossas aulas de 
química, ocorridas no primeiro semestre.... quem gostaria de comentar alguma coisa que 
tenha aprendido e que achou legal, interessante? 

31/10/2015, 18h06 - Patricia: Kkkkk Foi todo mundo olhar no livro! Assim não vale, ne? 

31/10/2015, 18h11 - Aluno 2: Kkk Patricia eu não me lembro de nada!! Kkkk Tanto tempo 
que passou 

31/10/2015, 18h11 – Aluno 1: Kkkkk 

31/10/2015, 18h11 - Patricia: Vamos lá. .. vou tentar ajudar! 

31/10/2015, 18h11 - Aluno 1:: To tentando lembrar 

31/10/2015, 18h12 - Patricia: Vamos tentar lembrar dos experimentos. Fizemos dois. Em um 
deles mudamos a cor das substancias 

31/10/2015, 18h12 - Aluno 1:: Repolho roxo 

31/10/2015, 18h12 - Aluno 2: Repolho roxo 

31/10/2015, 18h13 - Aluno 1:: � 

31/10/2015, 18h13 - Patricia: Tá melhorando! 

31/10/2015, 18h13 – Aluno 3: Teve o do sorrisal tbm 

31/10/2015, 18h13 - Aluno 2: Sonrisal 

31/10/2015, 18h13 - Aluno 1:: Aquele suco de repolho não tem como esquecer Kkkk 

31/10/2015, 18h14 - Patricia: Nesse do repolho roxo que mudou a cor dos produtos q 
testamos, quem lembra de algum detalhe? 

31/10/2015, 18h15 - Aluno 1:: Ele mudava de acordo se era acido neutro e não lembro mais 
kk Substância ácidas neutras 

31/10/2015, 18h16 – Aluno 2: As cores iam variando de acordo com os líquidos que 
misturamos com o repolho 

31/10/2015, 18h19 - Patricia: Cadê vcs, povo? 

31/10/2015, 18h20 - Aluno 1:: ✌� 

31/10/2015, 18h20 - Patricia: Não tá valendo nota não... vale chocolate! 

31/10/2015, 18h20 - Aluno 1:: Kkkk 

31/10/2015, 18h20 - Aluno 2: Nao to conseguindo me lembrar não 

31/10/2015, 18h23 - Aluno 1:: O do sorrisal me lembro q ele dissolvia em tempos diferentes 
de acordo com a temperatura quente fria e morna 

31/10/2015, 18h23 - Patricia: Isso! 

31/10/2015, 18h23 - Aluno 2: A água fria demora mais a dissolver 

31/10/2015, 18h24 – Aluno 3: Na água quente ele dissolvia mais rápido e na fria demorava 
mais tempo! 

31/10/2015, 18h24 - Patricia: Tinha também a questão da quantidade de partes, lembram? 

31/10/2015, 18h25 - Aluno 2: Sim,que dividia em duas partes,e colocava na água em 
tempos iguais. Eles divididos dissolvia bem mais rápido 

31/10/2015, 18h26 - Aluno 4: Oi 

31/10/2015, 18h26 - Patricia: Olá!: Ja tava achando q ia comprar só três chocolates! 

31/10/2015, 18h27 - Aluno 4: Cheguei agr. Pensei que ia dar tempo 

31/10/2015, 18h27 – Aluno 5: Eu não dei meu nome mas posso falar também? 

31/10/2015, 18h28 - Patricia: Pode! 
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31/10/2015, 18h28 - Aluno 4: Lembro que no experimento do repolho, né, quando  vc 
misturava ácido e base ele ficava neutro né 

31/10/2015, 18h28 - Patricia: Isso!: Ja está na lista Aluno 5 

31/10/2015, 18h30 - Aluno 5: Acho que quando mistura o suco com ácido ficava rosa, eu 
acho � E produtos de limpeza ficavam verdes � 

31/10/2015, 18h31 - Patricia: Ficava! Dependendo do pH a cor ficava mais forte 

31/10/2015, 18h31 - Patricia: Tá vendo como vocês lembram! 

31/10/2015, 18h31 - Aluno 2: Ah..me lembro disso também rs 

31/10/2015, 18h32 - Aluno 4: Kk 

31/10/2015, 18h33 - Patricia: Eu vou escrever umas palavras das q estudamos e vocês vão 
me dizer o q lembrarem, ta? Pode ser conceito, exemplo, palavra q associam, qq coisa. 

31/10/2015, 18h34 - Aluno 4: Ok 

31/10/2015, 18h34 - Patricia: Átomo 

31/10/2015, 18h35 - Aluno 5: Menor partícula a que um objeto pode ser reduzido � 

31/10/2015, 18h36 - Patricia: Isso menina! 

31/10/2015, 18h36 - Aluno 4: Existem vários tipos de átomos, os metais, sais e ar 

31/10/2015, 18h37 - Aluno 5: Isso nem todos os átomos são iguais 

31/10/2015, 18h37 - Patricia: Cadê o povo de novo? 

31/10/2015, 18h37 - Aluno 4: Kkk sumiu 

31/10/2015, 18h38 - Aluno 5: Os átomos possuem cargas elétricas! 

31/10/2015, 18h38 – Aluno 4: Os átomos são divididos na tabela periódica 

31/10/2015, 18h38 - Aluno 5: Positivas ou negativas 

31/10/2015, 18h38 - Aluno 4: E neutras 

31/10/2015, 18h38 - Aluno 3: Não sei muito bem, mas acho que tem uma certa ligação com 
os íons que formam cátions e ânions 

31/10/2015, 18h38 - Aluno 4: Por seu Z ( número atômico) 

31/10/2015, 18h39 - Aluno 5: Elétron ou neutros e prótrons 

31/10/2015, 18h40 - Aluno 5: Issooo �� 

31/10/2015, 18h40 - Aluno 4: Kkk eeeh 

31/10/2015, 18h41 - Patricia: Muito bom! 

31/10/2015, 18h42 - Aluno 5: Aí tem as camadas eletrônicas K L M N O P Q. Aí tem um 
número máximo de elétron pra cada, né ? 

31/10/2015, 18h43 - Aluno 2: Que os numeros eram 2 8 18 32 32 18 8. Eu acho 

31/10/2015, 18h43 - Aluno 4: É 

31/10/2015, 18h43 - Aluno 5: Não lembro de mais nada � 

31/10/2015, 18h43 - Aluno 4: Rs. Ah, vcs lembram que tinham uma fórmula que tinha A+Z : 
alguma coisa? 

31/10/2015, 18h44 - Aluno 5: E também existem átomos criados em laboratórios, né gente? 

31/10/2015, 18h44 - Aluno 4: Aham 

31/10/2015, 18h45 - Patricia: Vocês lembram de coisa demais 

31/10/2015, 18h45 - Aluno 4: Na tabela tinham os nomes dos seus criadores 

31/10/2015, 18h45 - Aluno 5: Isso aí era o número de massa: Eu acho � 

31/10/2015, 18h45 - Aluno 4: A é massa? 

31/10/2015, 18h45 - Aluno 5: Acho que sim � 

31/10/2015, 18h45 - Patricia: A é a massa 

31/10/2015, 18h45 - Aluno 3: Acho q a formula era a+z=n: Não me lembro bem 

31/10/2015, 18h45 - Aluno 4: É veerdade 
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31/10/2015, 18h45 - Patricia: Z+n 

31/10/2015, 18h46 - Aluno 4: Ata 

31/10/2015, 18h46 - Aluno 3: Isso kk 

31/10/2015, 18h46 - Patricia: Vamos lembrando. .Como a gente pode definir uma ligação 
química? 

31/10/2015, 18h46 - Patricia: Não precisa diferenciar 

31/10/2015, 18h47 – Aluno 6: Isso eu lembro. Iônicas e covalentes 

31/10/2015, 18h47 - Patricia: Pra que serve uma ligação? 

31/10/2015, 18h48 - Aluno 4: Para ajustar os números de elétrons na última camada 

31/10/2015, 18h48 - Aluno 6: Servem para formar outras substancias eu acho 

31/10/2015, 18h48 - Patricia: Agora são seis chocolates! Ainda tá fácil pra mim! 

31/10/2015, 18h48 - Aluno 6: É , isso tbm. Kkk 

31/10/2015, 18h49 - Aluno 4: Kkk 

31/10/2015, 18h49 - Patricia: Muito boas respostas! 

31/10/2015, 18h50 - Aluno 6: E as substancias formadas eram denominadas de acordo com 
a ordem dos nomes ... E tinha que colocar "eto" e os que eu esqueci kkk 

31/10/2015, 18h51 - Patricia: Kkkk 

31/10/2015, 18h51 - Aluno 2: Kk 

31/10/2015, 18h51 - Aluno 3: Kk 

31/10/2015, 18h51 - Aluno 4: Patrícia, lembro que os sais só podiam se ligar entre eles né? 

31/10/2015, 18h51 - Patricia: Gente, não tem como lembrar tudo, ninguém consegue... 
então não se preocupem 

31/10/2015, 18h52 - Aluno 3: Ah tinha os isobaros, isotopos, e o outro q eu ñ lembro  Kk 

31/10/2015, 18h52 - Aluno 6: Kkkkk 

31/10/2015, 18h52 - Patricia: Os sais se formam em ligações iônicas entre metais e não 
metais 

31/10/2015, 18h52 - Aluno 4: É 

31/10/2015, 18h53 - Aluno 5: Tem um negócio que errei na prova e até hoje lembro que era 
análise, síntese, simples troca e dupla troca. Tipos de reação química eu acho 

31/10/2015, 18h54 - Aluno 5: Fiquei tão mal que errei na prova que ficou na memória kkk 

31/10/2015, 18h54 - Patricia: E como a gente define uma reação química? 

31/10/2015, 18h54 - Aluno 6: Ain ...�� 

31/10/2015, 18h55 - Aluno 3: Tem uns negócios de reagente , produtos 

31/10/2015, 18h55 - Aluno 4: Num lembro 

31/10/2015, 18h56 - Aluno 6: É tipo um incomodo de uma substancia com outra ...�� 

31/10/2015, 18h56 - Aluno 5: Em uma reação há a formação de um novo material ? 

31/10/2015, 18h56 - Aluno 4: Acho que sim 

31/10/2015, 18h58 - Aluno 6: É�� lembro que tinha que deslizar os expoentes 

31/10/2015, 18h58 - Aluno 5: Tinha isso aí mesmo. Que tinha que igualar 

31/10/2015, 18h58 - Patricia: Muito bem! Vocês acertaram muito do q estudamos 

31/10/2015, 19h04 - Patricia: Queria q registrarem opiniões sobre os mapas conceituais q 
fizemos. *Registrassem 

31/10/2015, 19h05 - Aluno 5: Vou precisar sair agr, espero que tenha ajudado ! :) 

31/10/2015, 19h05 - Patricia: Muito! Obrigada! Vc vai perder só a última pergunta, q é a mais 
importante de todas, mas amanhã vc responde! 

31/10/2015, 19h07 - Patricia: Vamos lembrar rapidinho sobre os mapas... fizemos 4. O 
primeiro vcs fizeram sem interferência nenhuma 

31/10/2015, 19h07 - Aluno 4: Um sem palavras, 
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31/10/2015, 19h07 - Aluno 4: Teve um com palavras só para encaixar né 

31/10/2015, 19h08 - Patricia: O segundo, listamos as palavras no quadro e vcs montaram os 
mapas. O terceiro eu montei e vcs responderam duas vezes: uma sem auxílio e outra com 
banco de palavras 

31/10/2015, 19h09 - Patricia: Qual foi mais fácil? Qual foi mais difícil? Se tiver mais gente 
olhando a nossa conversa, fique a vontade pra participar! 

31/10/2015, 19h10 - Aluno 4: O mais difícil foi o primeiro porque nos tínhamos que fazer por 
conta própria 

31/10/2015, 19h11 - Aluno 4: E o mais fácil foi o 4 

31/10/2015, 19h11 - Patricia: Mesmo sendo feito bem depois das aulas? 

31/10/2015, 19h12 - Aluno 4: Não, mas para mim é meio complicado. Porque não sabia por 
onde começar. Por isso foi o mas difícil 

31/10/2015, 19h12 - Aluno 5: Eu também acho o mesmo que a Aluno 4. É como aconteceu 
aqui se você não tivesse nos dado algumas dicas não iríamos lembrar ! 

31/10/2015, 19h14 - Aluno 5: O primeiro foi bem difícil por não ter onde começar � 

31/10/2015, 19h16 - Aluno 4: O último foi o mais fácil porque a gnt pegava as palavras e nos 
lembravamos onde ficava 

31/10/2015, 19h17 - Patricia: Quem mais? 

31/10/2015, 19h24 - Patricia: Oi! 

31/10/2015, 19h24 - Patricia: Eu to sem internet? Todo mundo sumiu? 

31/10/2015, 19h25 - Aluno 7: Concordo com a Aluno 4 o último foi mais fácil 

31/10/2015, 19h25 - Patricia: Bem vinda, Aluno 7!  Sete chocolates! 

31/10/2015, 19h26 - Aluno 7: Kkkk Obg 

31/10/2015, 19h26 - Aluno 4: Kkkk 

31/10/2015, 19h27 - Aluno 3: Tbm acho q o ultimo foi mais fácil! 

31/10/2015, 19h27 - Aluno 2: So que me confundiu bastante..kk 

31/10/2015, 19h28 - Patricia: Gente eu sei q tá cansativo, mas vamos terminar logo... só 
faltam duas perguntinhas e eu preciso de um pouquinho mais de participação! 

31/10/2015, 19h28 – Aluno 8: O primeiro foi o mais difícil, mas o terceiro e o ultimo 
confundiram muuuuito. 

31/10/2015, 19h28 - Aluno 7: Kkkkkk 

31/10/2015, 19h29 - Patricia: O banco de palavras ajudou ou atrapalhou? 

31/10/2015, 19h29 - Aluno 3: Ajudou e muito!  Kk 

31/10/2015, 19h30 - Aluno 7: Ajudou 

31/10/2015, 19h30 - Patricia: Aluno 8, bem vinda! Obrigada por participar! 

31/10/2015, 19h30 - Aluno 5: Ajudou 

31/10/2015, 19h31 - Aluno 4: Ajudou 

31/10/2015, 19h31 - Aluno 2: Ajudou msm 

31/10/2015, 19h31 - Patricia: Em que momento ficou confuso? Eram muitas palavras? 

31/10/2015, 19h33 - Aluno 7: Pra mim não foi confuso e era uma boa quantidade de 
palavras! 

31/10/2015, 19h33 - Aluno 2: Tipo, no primeiro quadro a gente colocava uma palavra e 
quando iamos conferir com o banco de palavras dava aquela confusão, pelo menos em mim 

31/10/2015, 19h34 - Aluno 8: Concordo com a Aluno 2. 

31/10/2015, 19h35 - Aluno 3: Tbm! 

31/10/2015, 19h39 - Patricia: Quando comparei os dois mapas percebi q o banco de 
palavras ajudou bastante! 

31/10/2015, 19h39 – Aluno 9: Lembro de nada 

31/10/2015, 19h39 - Patricia: Nem achou fácil ou dificil? 
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31/10/2015, 19h40 - Aluno 9: Achei fácil 

31/10/2015, 19h40 - Aluno 3: No primeiro mapa que estava sem o banco de palavras 
coloquei coisas q ñ tinham nada ver �� 

31/10/2015, 19h40 - Aluno 9: Pq já tinha visto ano passado 

31/10/2015, 19h41 - Patricia: Alguns alunos acertaram 2 palavras no primeiro mapa e 21 no 
segundo! Tinha 26 palavras no total 

31/10/2015, 19h42 - Aluno 3: Eu devo está incluída nesses ' alunos ' 

31/10/2015, 19h42 - Patricia: Como eu não pedi pra colocar nome, não sei exatamente 

31/10/2015, 19h43 - Patricia: Mas o nível de acertos aumentou bastante no segundo mapa 

31/10/2015, 19h43 - Aluno 9: Q bom 

31/10/2015, 19h43 - Patricia: Kkkkk 

31/10/2015, 19h43 - Aluno 9: Eu acho que fui bem 

31/10/2015, 19h44 - Patricia: Penúltima pergunta: 

31/10/2015, 19h46 - Patricia: O q vc acha q faz uma informação ou conhecimento ficar 
armazenado na sua memória?  A forma como ele é trabalhado? Um experimento?  A 
quantidade de vezes que é falado?  A relação dele com a sua realidade? 

31/10/2015, 19h48 - Aluno 2: Eu acho que é a forma que é trabalhado.. Mas os 
experimentos ajudam muito 

31/10/2015, 19h48 - Patricia: Muito bem, Aluno 2!  Obrigada! 

31/10/2015, 19h49 - Patricia: É uma questão pessoal e eu preciso muito dessa resposta! 

31/10/2015, 19h49 - Aluno 2: Por nada!! Quando precisar é só.falar rs 

31/10/2015, 19h49 - Aluno 4: Eu acho a forma que ele é trabalhado, e os experimentos 

31/10/2015, 19h49 - Patricia: Não esquece q falta uma pergunta! 

31/10/2015, 19h49 - Aluno 3: Concordo com as meninas 

31/10/2015, 19h50 - Aluno 8: A forma como ele é trabalhado 
31/10/2015, 19h51 – Aluno 10: E mt msg...repondendo a pergunta :a forma que ele e 
trabalho mais os experimentos tbm podem ajudar 
31/10/2015, 19h51 - Aluno 9: A quantidade de vezes que e falado e um experimento 
31/10/2015, 19h52 - Patricia: Aluno 10 chegou!  Que beleza! 
31/10/2015, 19h53 - Aluno 10: Kkkk n ia perder o chocolate kkkk 
31/10/2015, 19h53 – Aluno 2: Kk 
31/10/2015, 19h53 - Patricia: Então agora a última pergunta: 
31/10/2015, 19h54 – Aluno 6: Diz 
31/10/2015, 19h55 - Patricia: Que chocolate vc prefere: diamante negro, Laka,  ao leite ou 
duo? 
31/10/2015, 19h55 – Aluno 3: Diamante negro! 
31/10/2015, 19h55 – Aluno 2: Diamante negro rs 
31/10/2015, 19h55 – Aluno 10: Diamante negro 
31/10/2015, 19h56 – Aluno 6: Laka 
31/10/2015, 19h56 – Aluno 7: Diamante negro 
31/10/2015, 19h57 – Aluno 9: Diamante negro 
31/10/2015, 20h00 - Patricia: Quem mais? 
31/10/2015, 20h01 - Patricia: Falta Aluno 5 e Aluno 8 
31/10/2015, 20h02 - Patricia: Ah, Aluno 1 também! 
31/10/2015, 20h04 - Patricia: Agradeço muitíssimo a todos por toda a ajuda q me deram, 
quando chegar a vez de vocês entregarem os seus trabalhos finais vão entender como é 
importante! 
31/10/2015, 20h04 – Aluno 2: ☺ 
 


