
Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – V7(3), pp.43-60, 2017 

 

43 

 

CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE MATERIAL INSTRUCIONAL POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO PARA O ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO1 

Construction and analysis of potentially meaningful instructional material for chemistry 

teaching in high school 

 

KATIA APARECIDA DA SILVA AQUINO [aquino@ufpe.br] 

Universidade Federal de Pernambuco/Centro de Educação 

Colégio de Aplicação  

 

NATÁLIA A. BARROS DE OLIVEIRA [nataliabarros@gmail.com] 

Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Pesquisa da Argumentação  

 

RAQUEL C. NOGUEIRA LIMA [raquelcnogueira@gmail.com] 

Universidade Federal de Pernambuco/ Núcleo de Pesquisa da Argumentação 

 Programa de Pós Graduação em Psicologia Cognitiva  

 

SYLVIA DE CHIARO [sylvia.chiaro@ufpe.br] 

Universidade Federal de Pernambuco/Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais-

Centro de Educação/ Núcleo de Pesquisa da Argumentação  

 

Resumo 

O presente artigo apresenta a construção e análise de material instrucional potencialmente 

significativo para o ensino Química na Educação Básica. A ação está fundamentada na relação entre 

a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica e os seus principios centrados na argumentação em 

sala de aula. O material construído foi utilizado em um componente curricular da parte diversificado 

do currículo do Ensino Médio denominada Química em Debate. A percepção, no decorrer da análise 

realizada, de que os princípios da Aprendizagem Significativa Crítica foram respeitados se constitui 

em um forte indício de que o material construído pode ser considerado potencialmente significativo 

para os estudantes. 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa Crítica, Material Instrucional, Argumentação 

 

Abstract 

This paper presents the process of construction and analysis of a potentially meaningful instructional 

material for Chemistry teaching in high school. The educational material construction was based on 

Critical Meaningful Learning Theory and its principles focused on the classroom argumentation. The 

instructional material was used in a high school optative subject called Chemistry in Debate. Critical 

Meaningful Learning principles were respected and is a strong indication that the educational material 

analyzed in this study can be considered potentially meaningful for the students. 

Keywords: Critical Meaningful Learning, Instructional Material, Argumentation  

 
1 Versão revisada e ampliada do artigo “Construção e análise de material instrucional potencialmente significativo para 

a educação química no ensino médio”, apresentado no 60 Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (2016). 
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Introdução  

Os materiais instrucionais mais frequentemente escolhidos e utilizados por escolas da 

educação básica e professores das ciências da natureza são os livros didáticos e o quadro branco/lousa. 

Não raro, estes profissionais tendem a centrar seu trabalho em um único livro-texto com a meta final 

de “passar todo o conteúdo” até o final do ano letivo, diminuindo a possibilidade de oportunizar 

reflexões ou complementos aos limites do material escolhido (SANTOS, 2007). Percebe-se então 

que, em geral, o engessamento da prática didática e a restrição aos materiais tradicionais limitam as 

possibilidades de representação e construção do conhecimento. Além disso, não se compromete com 

uma aprendizagem significativa, o que pode resultar na desmotivação por parte dos estudantes 

(LARA & SOUSA, 2009). 

Mesmo diante de diversas iniciativas pioneiras em direção ao rompimento dessas limitações 

do ensino tradicional, encontramos professores em processo de formação que protestam contra a 

rigidez presente nos materiais instrucionais, que muitas vezes, vão de encontro à utilização de 

estratégias pedagógicas inovadoras. Assim, o esforço destes profissionais, e de diversos grupos de 

pesquisa em Educação Química, se concentra nas adaptações possíveis e relevantes do material 

tradicional, ou mesmo na construção de materiais didáticos que potencializem as perspectivas do 

trabalho docente e a aprendizagem significativa dos estudantes (SANTOS, 2007). 

No modelo atual de educação o professor autônomo tem a possibilidade de refletir, decidir 

e criar na sua própria prática pedagógica (SCHÖN, 1995) a fim de buscar uma aprendizagem 

significativa. Para ocorrer uma aprendizagem significativa é necessária, dentre outras ações, a 

participação ativa do estudante, a consideração de seus conhecimentos prévios e a utilização de um 

material instrucional potencialmente significativo, isto é, um material relacionável (ou incorporável) 

à estrutura cognitiva do aprendiz. Apresentamos então aqui uma experiência pedagógica que foi 

construída a caminhar nessa direção, a partir da incorporação de uma sequência de atividades 

argumentativas. Propomos então que as atividades argumentativas se relacionam aos princípios da 

Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) uma vez que, de acordo com Leitão (2011), a 

argumentação pode ser trabalhada em ambientes pedagógicos com duplo objetivo: aprender a 

argumentar e argumentar para aprender. O primeiro enfatiza a aquisição e desenvolvimento de 

competências cognitivo-discursivas características da argumentação (identificação, produção e 

avaliação de argumentos), ou seja, neste movimento o objetivo está em ensinar a argumentar. Já no 

movimento de argumentar para aprender, a argumentação é considerada como atividade cognitivo-

discursiva com o potencial de facilitar a apropriação de temas curriculares dos mais diversos campos 

de conhecimento, de modo que a argumentação, neste caso, é utilizada como estratégia para a 

aprendizagem. É considerando que essa apropriação do conhecimento, via argumentação, se dê 

justamente pelo fato da organização discursiva da mesma propiciar um movimento ativo dos 

estudantes, de negociação entre diferentes perspectivas (prévias e novas) a respeito de um tema em 

questão, que justificamos o diálogo aqui proposto entre argumentação e ASC.  

Um recorte da experiência descrita por Aquino et al (2017) é aqui enfocado e consiste, 

principalmente, na análise dos materiais instrucionais construídos visando a ASC no ensino de 

química e o desenvolvimento, nos estudantes, de processos cognitivos e metacognitivos estreitamente 

relacionados à aprendizagem e propiciados pela argumentação (reflexão, formação de conceitos, 

tomada de decisão, criticidade, avaliação e correlação de informações, etc.). 

Marco Teórico  

A Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel (apud MOREIRA et al, 1997), é o 

processo pelo qual um novo conhecimento se torna parte da estrutura cognitiva do indivíduo, de forma 

não arbitrária e não literal, ou seja, de forma substantiva. É nesse percurso que o significado lógico 
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do material instrucional com o qual se tem contato passa a ter um significado psicológico para o 

indivíduo. A não-arbitrariedade e a substantividade são as características essenciais desse processo, 

e correspondem, respectivamente, à relação que os significados captados, a partir do material 

potencialmente significativo, terão com outros conhecimentos relevantes que o indivíduo já possui 

em sua estrutura cognitiva (denominados subsunçores). Ou seja, é a ideia que o indivíduo se apropria 

da substância, da essência do conteúdo. Assim, os conhecimentos prévios do indivíduo são 

fundamentais para que ocorra uma aprendizagem significativa, já que é a partir deles que se inicia a 

interação com os novos conhecimentos, os quais podem torná-los mais ricos e elaborados em seu 

significado. 

Neste caminho, o indivíduo é ativo e comprometido com sua construção de conhecimento e 

deve estar constantemente motivado a relacionar as novas informações às que já possui, negociar seus 

significados, ou seja, ter uma pré-disposição para aprender de forma significativa. Os conteúdos se 

organizam na cognição dos indivíduos por dois processos: diferenciações progressivas e 

reconciliações integrativas. Entende-se por diferenciação progressiva o processo pelo qual um 

conceito é desdobrado em outros conceitos que estão contidos, ou em parte ou integralmente, nele 

mesmo. Já a reconciliação integrativa é o processo de integrar significados particulares de um mesmo 

conceito, delineando as diferenças e as similaridades de cada um. Tais processos geralmente 

acontecem concomitantemente na estrutura cognitiva do aprendiz, são graduais e em ambos a 

negociação está no centro (MOREIRA et al, 1997), o que torna, consequentemente, a linguagem e a 

interação social fundamentais para seu desenvolvimento. 

Entender o processo de ensino aprendizagem a partir desta perspectiva tem influências diretas 

nas práticas pedagógicas e nos materiais instrucionais propostos para o uso em sala de aula, 

principalmente quando se observa a realidade e se percebe que ainda é recorrente encontrarmos 

práticas que priorizam processos de aprendizagem focados na memorização. Ausubel denomina esse 

tipo de aprendizagem como mecânica e afirma que ela se dá por uma apreensão literal e arbitrária do 

conteúdo a ser aprendido. Contudo um conhecimento construído de forma mecânica pode se tornar 

estável na estrutura cognitiva e em um determinado tempo se tornar um subsunçor para novas 

informações, ou seja, a aprendizagem mecânica pode ser tornar uma aprendizgem significativa. 

Moreira (2005) vai além e afirma que a aprendizagem não deve ser apenas significativa, mas deve 

ser também crítica, pois o contexto atual da sociedade em que vivemos está em constante 

transformação, solicitando que o indivíduo não seja passivo, intolerante, autoritário e conservador, 

mas principalmente questionador, avaliador e promotor de mudanças através da tomada de decisões.  

A Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) é definida como a “perspectiva que permite ao 

sujeito fazer parte de sua cultura, e ao mesmo tempo, estar fora dela” (MOREIRA, 2005). Essa 

definição faz referência principalmente à forma como o indivíduo se relaciona com seu sistema 

cultural, de maneira que não fique escravizado e dominado por ele, mas que seja capaz de ter um 

distanciamento suficiente para pensar essa cultura e questioná-la. Isso o permite manejar as 

informações que recebe e lidar com as incertezas que se apresentam e com as probabilidades, sem 

dicotomizar, mas refletir que o conhecimento é principalmente uma construção social. Assim , busca-

se que o indivíduo não vá captar a realidade plena e verdadeiramente e sim uma representação da 

mesma e é potencialmente isto o que a prática argumentativa permite que aconteça. Em seus inerentes 

movimentos de justificar, defender pontos de vista, considerar e avaliar objeções e ideias divergentes 

- os quais envolvem uma diversidade de processos cognitivos e metacognitivos - a argumentação 

possibilita a negociação reflexiva de significados e potencializa uma aprendizagem significativa e 

crítica (AQUINO et. al., 2017). Alguns princípios facilitadores da ASC foram descritos por Moreira 

(2005) e a relação dos princípios com a argumentação poderá ser melhor entendida a partir da análise 

dos resultados obtidos na sequencia didática deste estudo. 
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Propomos, então, que a organização discursiva da argumentação pode se constituir num 

caminho promissor para a ASC, pois é compreendida como uma atividade social e discursiva, na qual 

pontos de vista são defendidos e negociados enquanto perspectivas alternativas são consideradas, 

avaliadas e refletidas. Composta por um conjunto de elementos que dialogam entre si – argumentos, 

contra-argumentos e respostas- uma situação de argumentação, além de possibilitar uma construção 

crítica de conhecimentos ainda proporciona o exercício do pensamento reflexivo (LEITÃO, 2007). 

Assim, a presente proposição de um diálogo entre a ASC e a Argumentação é percebida na medida 

em que ambas partem do pressuposto de que a construção do conhecimento acontece na negociação 

entre conhecimentos já estabelecidos (subsunçores/pontos de vista) e novos conhecimentos 

(perspectivas alternativas/contra-argumentos), de forma crítica. Isto é, encontramos na prática 

discursiva da argumentação, da forma como ela se organiza a partir do movimento dialógico entre 

seus elementos constitutivos, um terreno fértil para aquilo que propõem a ASC.  

Diante das bases teóricas apresentadas, os professores possuem um desafio em suas salas de 

aula, principalmente no que diz respeito aos materiais instrucionais disponíveis, já que estes também 

devem ser potencialmente significativos. Um material potencialmente significativo deve ser 

“relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não 

literal” (BORCELLI, 2008), além de ser coerente do ponto de vista lógico e conceitual. Não é apenas 

uma representação do abstrato, mas compreendem o dinamismo de diversos recursos como sons, 

imagens, cores, animações, simulações e demais recursos multimídia. O que abre um leque muito 

grande de possibilidades de relação com aquilo que o sujeito já conhece e com a possibilidade de 

explorar situações que façam parte do seu cotidiano. Além disso, um material potencialmente 

significativo promove a valorização do discurso dos estudantes, a interação entre os mesmos e 

também entre eles e o professor. Nesta direção busca-se facilitar, com materiais potencialmente 

significativos, o processo de relacionar a nova informação com aquela já existente na estrutura 

cognitiva do aprendiz. 

Ter à disposição esses materiais não é algo fácil, rápido e simples, é um desafio constante 

para o professor, pois ainda que ele os tenha, se o estudante só estiver disponível e motivado para 

memorizar o conteúdo, o processo será mecânico, por mais que o professor busque trilhar outros 

caminhos. Dessa forma entendemos que é um conjunto de fatores, dependentes entre si – a postura 

do professor, a atenção aos princípios, o material instrucional utilizado, o tipo de discurso presente 

em sala de aula, a motivação e disposição do estudante – é o que torna possível a ASC. 

 

Metodologia 

Os materiais instrucionais 2  em foco no presente trabalho foram organizados em uma 

sequência didática proposta para o componente curricular da parte diversificada do currículo (PDC) 

denominada Química em Debate, oferecida para o segundo ano do Ensino Médio do Colégio de 

Aplicação da UFPE. A PDC foi ministrada durante um semestre do ano letivo regular, foi distribuída 

em duas horas-aula semanais e planejada com os objetivos de: a) promover a aprendizagem 

significativa crítica de conteúdos curriculares da Química a partir de temáticas sociocientíficas 

relacionadas à vivência e interesse dos estudantes (argumentar para aprender) e b) estimular os 

processos cognitivos e metacognitivos de reflexão, formação de conceitos, tomada de decisão, 

criticidade, avaliação e correlação entre informações através da argumentação (aprender a 

 
2  O conjunto de materiais educacionais construídos para este estudo foram desenvolvidos no Projeto de Extensão 

"Química em Debate: utilizando a argumentação como ferramenta para uma Aprendizagem Significativa Crítica na Parte 

Diversificada do Currículo”, proposto pelo Departamento de Psicologia e Orientação Educacional do Centro de Educação 

da UFPE. 
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argumentar). A partir de tais objetivos, três ciclos foram estruturados 3 , em sequência didática, 

conforme ilustrado no Quadro 1. 

A partir da descrição dos ciclos, conforme apresentado no Quadro 1, já é possível perceber 

a presença de metodologias e materiais instrucionais com potencial para promover uma aprendizagem 

mais significativa, os quais foram construídos e utilizados ao longo da PDC Química em Debate a 

partir de diversas atividades, em sua maioria essencialmente argumentativas.  

Quadro1. Descrição de cada ciclo realizado na PDC Química em Debate. 

CICLO DESCRIÇÃO TEMPO 

(horas/ 

aula) 

1 A Química 

dos Produtos 

de Higiene e 

Limpeza 

– Apresentação da proposta da PDC;  
– Aulas dialogadas acerca dos conteúdos ligações moleculares e 

pH a partir dos temas: a) A Química do dia a dia e científica, b) 

Produtos capilares e movimentos Low Poo /No Poo c) O uso de 

produtos antibacterianos; 
– Aulas práticas sobre construção da argumentação; 
– Escrita, correção e reescrita de redação sobre o tema "A 

indústria de produtos de limpeza e higiene e seus impactos na 

qualidade da saúde”; 
– Preparação , através de atividade extraclasse , para o Debate 

Crítico através do uso de uma rede social; 
– Realização de Debate Crítico sobre a controvérsia "Os produtos 

antibacterianos são facilitadores de doenças?”. 

18  

2 A Química 

dos Alimentos 
– Aulas dialogadas acerca dos conteúdos interações 

intermoleculares e polaridade de moléculas a partir dos temas: a) 

A Química dos conservantes alimentícios e b) Análise de rótulos 

de alimentos; 
– Aulas práticas sobre tipos de informação e conectores 

argumentativos; 
– Construção de Mapas Conceituais sobre Misturas; 
– Atividades práticas a partir da FlexQuest Cristais (ver RAMOS 

& AQUINO, 2015); 

– Escrita, correção e reescrita de redação sobre o tema “Aditivos 

químicos na alimentação dos brasileiros: repercussões biológicas, 

sociais e econômicas” ; 
– Preparação , através de atividade extraclasse, para o Debate 

Crítico através do uso de uma rede social; 
– Realização de Debate Crítico sobre a controvérsia “Os alimentos 

industrializados são benéficos para a sociedade”. 
 

16  

 
3 Os ciclos 1, 2 e 3 foram estruturados com base na adaptação para ambientes de ensino-aprendizagem (Leitão, 2012) do 

Modelo de Debate Crítico (Fuentes, 2011). 
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3 A Química 

dos 

Medicamen-

tos 

– Aulas dialogadas acerca do conteúdo farmacocinética a partir 

dos temas: a) Formas de apresentação dos medicamentos e b) 

Posologia e bula de medicamentos; 
– Aulas práticas sobre avaliação de argumentos; 
– Escrita, correção e reescrita de redação sobre o tema “A 

indústria farmacêutica e o mundo capitalista: qual o preço da 

saúde?”; 
– Preparação , através de atividade extraclasse, para o Debate 

Crítico através do uso de uma rede social; 
– Realização de Debate Crítico sobre a controvérsia “Vantagens e 

desvantagens da Automedicação”. 

16  

 

Mesmo compreendendo que quaisquer materiais não podem ser conceituados como 

potencialmente significativos a priori, consideramos aqui que as aprendizagens propiciadas, através 

de sua mediação nesta experiência, foram significativas. As aulas dialogadas e práticas se mostraram 

relevantes para o processo, tendo em vista a constante motivação dos estudantes através da 

participação ativa na discussões em sala de aula. Já os temas que nortearam cada ciclo foram 

escolhidos de modo a relacionar o conhecimento da química científica com situações da vida 

cotidiana, aproximando-o assim da vivência dos estudantes e aguçando sua curiosidade. Além disso, 

as perguntas propostas para as redações, fichas e Debates Críticos foram cuidadosamente elaboradas 

e construídas de modo a suscitar a reflexão diante de uma controvérsia, a defesa de pontos de vista 

através da construção de argumentos, bem como da pesquisa ativa sobre os conteúdos curriculares da 

química envolvidos em cada ciclo. Ainda nesta perspectiva, as redações foram compostas em três 

momentos distintos, sendo o primeiro de escrita individual, o segundo de correção às cegas e o 

terceiro de reescrita da própria redação, de modo que cada estudante pudesse potencializar o exercício 

das habilidades de pensamento (avaliação, reflexão, revisão), como também da escrita e conteúdo da 

química. 

As ferramentas mapa conceitual (MOREIRA, 1997) e a FlexQuest (RAMOS & AQUINO, 

2015) foram utilizadas visando a ampliação de perspectivas e aprendizagem mais significativa, 

através das diferentes formas de abordar um mesmo conteúdo. Ademais, tais ferramentas apresentam 

potencial para avaliar como está organizado o conteúdo pelos estudantes. Finalmente, a opção pelo 

Modelo de Debate Crítico (FUENTES, 2011) se deu pelo seu foco no diálogo entre diferentes 

perspectivas e pela meta de resolução coletiva de um conflito, compreendendo que a argumentação, 

o diálogo e a reflexão constituem caminhos para uma ASC. Portanto, ficam explícitos os objetivos 

subjacentes às referidas atividades: incentivar tanto o movimento de aprender a argumentar, quanto 

o de argumentar para aprender. 

Quanto aos materiais instrucionais, consideramos, nesta experiência, que o seu conjunto 

inclui: fichas impressas, slides, propostas de redação, artigos científicos, matérias de jornal, mapa 

conceitual, FlexQuest Cristais (RAMOS & AQUINO, 2015), rede social, Debate Crítico, rótulos de 

produtos de higiene e de alimentos, bulas de medicamentos e internet. Destes, os seguintes materiais 

foram produzidos exclusivamente para a PDC Química em Debate: fichas impressas, slides, propostas 

de redação e FlexQuest Cristais. A descrição e os objetivos de todos os referidos materiais 

instrucionais se encontram no Anexo 1. 

Vale reiterar que os três ciclos, a sequência didática e o referido conjunto de materiais 

instrucionais potencialmente significativos foram construídos de acordo com os princípios da ASC 

(MOREIRA, 2005) e com a proposta de argumentação de Leitão (2007, 2011, 2012). No entanto, em 

virtude do recorte aos objetivos deste trabalho, os materiais instrucionais são analisados a seguir a 

partir do potencial de construção significativa de conhecimento sobre conteúdos da química 



Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – V7(3), pp.43-60, 2017 

 

49 

 

(remetendo aos princípios da ASC) e do potencial de estímulo ao desenvolvimento de processos 

cognitivos e metacognitivos nos estudantes via argumentação. 

 

Apresentação e Discussão dos Dados 

 Optamos por apresentar recortes e exemplos dos materiais instrucionais a partir de alguns 

princípios da Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2005; MOREIRA, 2011) mais 

recorrentemente utilizados em sua produção e aplicação. Nesta direção, foram trabalhados neste 

estudo: princípio da não centralidade do livro texto, princípio da participação ativa do aluno, princípio 

do conhecimento como linguagem, princípio do conhecimento prévio, princípio do questionamento 

e princípio da desaprendizagem.  

 O primeiro princípio a ser observado é a não centralidade do livro texto. Procurou-se 

apresentar e fornecer aos estudantes materiais instrucionais variados e que estivessem relacionados 

com o conteúdo trabalhado no momento. Os materiais fornecidos foram artigos científicos, slides 

com apresentação de conteúdos, textos produzidos pelos professores e embalagens de produtos. Foi 

solicitado ainda que os estudantes pesquisassem o conteúdo em várias fontes. Coerente com a 

proposta, na PDC Quimica em Debate não houve um livro texto guia, fazendo com que a construção 

do conhecimento se desse pelo contato com diferentes materiais instrucionais e permitindo que os 

estudantes desenvolvessem formas variadas de organizar o conteúdo. A Figura 1a ilustra a utilização 

de rótulos de produtos alimentícios industrializados como material instrucional e motivador para 

aprofundamento do tema “A química dos alimentos”, trabalhado durante o ciclo 2. O objetivo deste 

recurso foi o de suscitar a reflexão dos estudantes acerca dos componentes químicos presentes nos 

alimentos industrializados, recurso que foi também utilizado para abordar a composição química dos 

produtos de higiene e limpeza no ciclo 1. A partir deste material, houve considerável frequência de 

relatos dos estudantes sobre a aquisição do hábito de verificar os rótulos dos produtos antes de 

consumi-los, para verificar as substâncias potencialmente maléficas à saúde e ao meio ambiente, os 

tipos de conservantes, etc.  

  

 

Figura 1. Material utilizado como recurso: a) slide contendo imagens de rótulos de produtos 

alimentícios e b) participação de estudante e intervenção da professora estimulando a busca ativa 

por informações no grupo secreto em uma rede social. 
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 A participação ativa dos estudantes, outro princípio da ASC, se deu na busca por outros 

materiais instrucionais que trouxessem informações relevantes na construção do conhecimento e nos 

momentos em que precisavam se preparar para os Debates Críticos, já que eles deveriam construir 

argumentos em defesa de suas posições, antecipar contra-argumentos e elaborar possíveis respostas. 

A postura ativa de busca de informação, como também a necessidade de se posicionar, possibilitou 

aos estudantes se tornarem mais responsáveis e autônomos por sua aprendizagem, a partir do 

momento em que traziam para as aulas artigos científicos, matérias de jornais e revistas, depoimentos 

de especialistas, etc., resultantes de suas pesquisas. Por exemplo, participar ativamente da FlexQuest 

(RAMOS & AQUINO, 2015), da comunidade de discussão na rede social e nos Debates Críticos foi 

proveitoso por promover uma atitude ativa comportamental e cognitiva, já que o conhecimento não 

estava pronto, mas precisou ser construído constantemente pelos estudantes. Na comunidade da rede 

social criada, como ilustra a Figura 1b, observamos o compartilhamento de materiais de pesquisa 

entre os colegas do grupo, bem como o convite à construção coletiva de argumentos durante a 

preparação para o debate. Estes comportamentos indicadores de responsabilidade e autonomia 

(pesquisar por conta própria, buscar informações de fontes confiáveis, compartilhar material dentro 

e fora da sala de aula e construir linhas de raciocínio coletivamente como forma de estudar para os 

debates) foram se tornando posturas cada vez mais frequentes ao longo do ano letivo nesta 

experiência. 

 Por outro lado. o princípio do conhecimento como linguagem foi respeitado na medida em 

que foi apresentado para os estudantes a forma de pensar (raciocinar) e a linguagem típicas da ciência 

química. Podemos observar este princípio na seguinte resposta construída por uma estudante para 

uma questão proposta dentro de uma das fichas elaboradas para o cilco 1: 

“Sobre os sabonetes antibacterianos eu sabia apenas que eles tentam combater germes e 

bactérias. Infelizmente, após algumas pesquisas, percebi que o meu conhecimento e o da 

maioria das pessoas sobre este produto (senso comum) é muito superficial. Isto se deve na 

maioria das vezes, a crença/informação que os meios midiáticos nos passam, nos fazendo 

acreditar que estes sabonetes eliminam quase que cem por cento das bactérias e germes que 

nos cercam. Porém, as pesquisas científicas indicam que foram encontrados nessas 

mercadorias uma substância chamada triclosan, que pode causar danos à saúde humana, 

afetando partes do corpo como os músculos e o coração. Além de que, este efeito bacteri-

cida afeta apenas algumas bactérias específicas, deixando de atuar num dos maiores cau-

sadores de doenças, o vírus”. 

 Partindo-se do pressuposto sócio-histórico de que linguagem e pensamento são indissociáveis, 

percebemos, nos grifos da passagem transcrita acima, que a estudante desenvolveu o pensamento 

científico e se apropriou de termos e conceitos específicos da área científica em questão na busca por 

fundamentar suas ideias. De forma geral, os estudantes tiveram a oportunidade de se aprofundar no 

raciocínio lógico da química, o qual pode inclusive divergir das percepções imediatas e crenças 

cotidianas. Exemplos semelhantes ocorreram principalmente nos momentos em que os estudantes 

participaram de atividades como os Debate Críticos, o mapa conceitual e a FlexQuest, na qual foi 

requerido a relação sobre o uso de cristais em mais de um contexto (RAMOS & AQUINO, 2015). 

Também é possível observar o princípio do conhecimento como linguagem no momento em que os 

estudantes foram solicitados a construir as redações (Ver proposta na Figura 2), nas quais uma 

hipótese deveria ser formulada e os argumentos deveriam ser fundamentados.  
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Figura 2. Proposta de redação construída a partir do modelo do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e utilizada durante o terceiro ciclo, cujo tema geral foi “A química dos medicamentos”. 

  

 O princípio do conhecimento prévio se fundamenta da concepção central da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, a qual esclarece que se aprende a partir do que já se sabe (MOREIRA 

et al, 1997). Partindo deste fundamento, as fichas impressas foram construídas numa sequência 

didática que privilegia e solicita dos estudantes a reflexão acerca de seus conhecimentos prévios 

(MOREIRA, 2011). Num primeiro momento, partimos da reflexão acerca da química presente no 

cotidiano, em suas diferenças e semelhanças, para a química científica, com os objetivos de aproximar 

os estudantes da ciência química e diferenciar as informações do senso comum e científicas. A Figura 

3 apresenta exemplos dos exercícios propostos com o referido objetivo. Ambos exercícios 

apresentados na Figura 3 requerem do estudante a explicitação de seu conhecimento prévio, a postura 

ativa na pesquisa e a busca de informações. Além disso, o movimento cognitivo de reflexão acontece 

a partir da solicitação de justificativas para as respostas, que possibilita a negociação de significados 

entre os subsunçores e os novos conhecimentos. 

 

 

Figura 3. Trecho de uma atividade que solicita os conhecimentos prévios e a reflexão dos 

estudantes, além de relacionar o conhecimento científico e o senso comum dentro do tema estudado 

no ciclo 1 "A química dos produtos de higiene e limpeza". 

  

 O princípio do questionamento também foi amplamente explorado através de uma prática 

pedagógica conduzida através de reflexões sobre a química do cotidiano, das atividades propostas e 

do material instrucional. A importância deste princípio, para além da promoção da interação entre 

professor e aprendizes, se dá em duas outras vias: 1) que envolve a incorporação, no material 



Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – V7(3), pp.43-60, 2017 

 

52 

 

instrucional, de diversos questionamentos a serem respondidos pelos estudantes, considerando seu 

estímulo ao pensamento através do alcance de níveis cognitivos mais elevados, como análise, síntese 

e avaliação (WOOD & ANDERSON, 2001) e 2) envolve encorajar os aprendizes na produção de 

questionamentos sobre qualquer tipo de conhecimento, dentro e fora da sala de aula. Ambas as vias 

possibilitam a negociação de significados e o desenvolvimento da criticidade. Observamos a presença 

deste princípio nas aulas dialogadas, nas fichas impressas, no Debate crítico, nos slides, na FlexQuest 

(RAMOS & AQUINO, 2015) e nas propostas de redação. Um exemplo de questão que buscou a 

reflexão dos estudantes e a busca de um paralelo entre o senso comum e o conhecimento científico 

foi “É crença antiga acreditar que o vinagre deixa os cabelos macios e brilhantes. Para esta crença 

existe alguma explicação científica?” Ainda no princípio do questionamento a produção, que é 

mostrada na Figura 4, retrata as respostas que foram sendo elaboradas pelos estudantes, a partir de 

questionamentos realizados em sala de aula sobre argumento e argumentação. A partir destes 

questionamentos e da construção coletiva das respostas via argumentação, observamos na prática a 

aprendizagem significativa dos referidos conceitos. 

 Por fim, podemos citar o princípio da desaprendizagem, dada sua importância no processo de 

avaliação das informações para distinção do que é relevante ou irrelevante no conhecimento prévio e 

no processo de aprendizagem. Este processo cognitivo de avaliação de informações, imprescindível 

para o desenvolvimento da criticidade, é inerente à construção dos mapas conceituais, à pesquisa, à 

construção de argumentos e ao processo de avaliação do Debate Crítico, por exemplo. Um exemplo 

deste princípio pode ser observado na transcrição da resposta de uma estudante sobre os sabonetes 

antibacterianos, apresentada anteriormente neste artigo. Naquele trecho fica claro o processo de 

desaprendizagem da crença do senso comum e aprendizagem dos princípios químicos sobre estes 

produtos e seus componentes. Assim, nos respectivos materiais instrucionais propiciadores dos 

movimentos até aqui descritos fica clara a necessidade de distinção da relevância dos conhecimentos 

envolvidos, seja na escolha dos conceitos e palavras de ligação para construir o mapa conceitual, seja 

na seleção das informações e justificativas que melhor fundamentem os argumentos, ou na avaliação 

dos argumentos utilizados durante o debate. Para o desenvolvimento de habilidades argumentativas 

foram produzidas fichas que pudessem contribuir para a contextualização o ensino da argumentação 

com os temas da química trabalhados na PDC. A Ficha sobre o conteúdo Qualidade da 

argumentação: avaliação de argumentos (ver Anexo2), por exemplo, teve como objetivo 

desenvolver e aprimorar nos estudantes as habilidades metacognitivas de reflexão e avaliação, através 

do aprendizado de critérios concretos para avaliação de argumentos. Tais critérios foram utilizados 

tanto nos Debates Críticos quanto na correção das redações. 
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Figura 4. Anotações construídas na lousa partir da fala dos estudantes quando confrontados com os 

questionamentos "o que é argumentação?” e “o que é um argumento?”. 

 

 Um outro exemplo do princípio da desaprendizagem em curso pode ser visualizado no mapa 

conceitual ilustrado na Figura 5, que foi construído a partir dos processos de reflexão, avaliação e 

negociação do estudante, que fundamentaram suas escolhas de conceitos e palavras de ligação mais 

relevantes para a sua construção. Este mapa foi solicitado durante o Ciclo 2, cujo tema foi “A química 

dos alimentos”, com o objetivo de buscar evidências de aprendizagem significativa a partir da 

avaliação da organização deste conteúdo na estrutura cognitiva dos estudantes. No presente artigo, 

nosso objetivo não é avaliar o mapa em si, mas mostrar que reconciliações de saberes podem ser 

facilitadas a partir da utilização de estratégias diferenciadas, como a construção de um mapa 

conceitual, de modo a propiciar a atribuição de significados pelo estudante. No nosso exemplo da 

Figura 5, o estudante precisava produzir um mapa conceitual sobre Misturas, percebemos as relações 

construídas por ele entre os conteúdos de misturas químicas, cristais e conservantes. Evidenciam-se 

assim as ricas contribuições das discussões através da Flexquest (RAMOS & AQUINO, 2015) e da 

ação na leitura de rótulos de alimentos (Figura 1a) para este estudante na construção do seu mapa. 

Portanto, vale salientar que o princípio da desaprendizagem – e as referidas atividades e materiais 

proporcionados aos estudantes – envolve e facilita, além da avaliação e negociação, o processo 

cognitivo de tomada de decisão sobre os conhecimentos verdadeiramente relevantes a serem 

significativamente aprendidos, imprescindível para a ação responsável e cidadã (SANTOS & 

MORTIMER, 2001).  
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Figura 5. Mapa conceitual construído por um estudante a partir do termo/conceito deflagrador 

“Misturas".  

 

Considerações Finais 

Diante dos resultados discutidos neste estudo é possível verificar que construir um material 

instrucional que possa contribuir no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa é um 

desafio possível para o professor, principalmente quando orientado pelos princípios da ASC 

(MOREIRA, 2005, 2011) e fundamentado numa perspectiva dialógica da argumentação (LEITAO, 

2007, 2011, 2012). Nesta experiência foi possível observar que, a partir de uma sequência de 

atividades fundamentalmente argumentativas, alguns princípios da ASC foram seguidos, garantindo 

que os objetivos propostos de argumentar para aprender química e aprender a argumentar fossem 

atingidos. Consideramos, portanto, indícios de que a sequencia didática adotada PDC Química em 

Debate, junto com o material instruncional cosntruído promoveu uma aprendizagem significativa. 

Através dos mapas conceituais que foram porduzidos pelos estudantes foi verificado que o o 

conhecimento prévio se tornou mais rico, mais elaborado e flexiblizado em mais de uma contexto. 

Além disso, os textos produzidos pelos estudantes mostraram indícios de que o Debate Critico 

propiciou o desenvolvimento da criticidade com a promoção de uma atitude ativa e autônoma por 

parte dos estudantes . 

A partir da busca pela promoção de uma ASC para seus estudantes, o professor encontra 

constantemente o desafio de sair do lugar de replicador do conhecimento para mediador da sua 

construção. Assim, a apropriação do referencial teórico da Teoria da Aprendizagem Significativa, a 

internalização dos seus princípios e a incorporação de uma atitude crítica frente ao processo de 

ensino-aprendizagem são ações que podem auxiliar o professor a se tornar autor de materiais 
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instrucionais potencialmente significativos, os quais terão maiores chances para permitir aos 

estudantes um espaço para aprender criticamente. Portanto, sugerimos a realização e 

compartilhamento de novas intervenções a partir do referencial teórico aqui proposto – princípios da 

aprendizagem significativa crítica x argumentação - de modo a contribuir efetivamente com 

transformações nos processos de aprendizagem e nas práticas educacionais. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 - Descrição e objetivos dos materiais instrucionais potencialmente significativos utilizados 

PDC Química em Debate. 
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MATERIAL 

INSTRUCIONAL 

POTENCIAL-

MENTE 

SIGNIFICATIVO 

DESCRIÇÃO OBJETIVOS 

Fichas impressas 

Fichas que articulam conteúdos e 

exercícios de argumentação com os 

temas da química trabalhados na 

disciplina. Estas fichas são:  
1. A Química cotidiana e científica 
2. Aprendendo a argumentar 
3. Introdução ao Modelo de Debate 

Crítico 
4. Compreendendo as redações 
5. Qualidade da argumentação: tipos 

de informações e marcadores 
6. Qualidade da argumentação II: 

avaliação de argumentos 

– Estimular e desenvolver as 

habilidades argumentativas dos 

estudantes e seus diversos 

processos cognitivos e 

metacognitivos envolvidos; 

– Contextualizar o ensino da 

argumentação com os temas da 

química trabalhados na PDC. 

Slides 

Apresentação com 40 slides 

construídos a partir do conteúdo de 

química trabalhado nos ciclos 1, 2 e 

3. Em sua maioria, os slides contém 

imagens, ilustrações e informações 

essenciais. 

– Apresentar os conteúdos da 

química de forma 

contextualizada, ilustrada e 

significativa; 

– Deflagrar discussões e 

reflexões com e entre os 

estudantes a partir dos conteúdos 

trabalhados. 

Propostas de 

redação 

Propostas de produção textual 

dissertativo-argumentativa, adaptadas 

de acordo com as propostas do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Nos ciclos 1, 2 e 3 foram 

apresentadas, respectivamente: 
1. "A indústria de produtos de 

limpeza e higiene e seus impactos na 

qualidade da saúde” 
2. “Aditivos químicos na alimentação 

dos brasileiros: repercussões 

biológicas, sociais e econômicas” 
3. “A indústria farmacêutica e o 

mundo capitalista: qual o preço da 

saúde?” 

– Desenvolver a habilidade de 

escrita dissertativo-

argumentativa dos estudantes; 

– Explorar os conhecimentos 

construídos pelos estudantes 

acerca do tema trabalhado; 

– Auxiliar na organização das 

ideias dos estudantes para 

participação no Debate Crítico. 
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FlexQuest Cristais 

Ferramenta tecnológica e online, 

composta por distintas sessões: 

introdução, recursos, processos, 

tarefas, avaliação, transferência e 

saiba mais, as quais possibilitam a 

construção e flexibilização do tema 

cristais em diferentes contextos 

(RAMOS & AQUINO, 2015). 

– Apresentar para os estudantes 

atividades colaborativas e 

contextualizadas do conteúdo de 

Cristais; 

– Construir esquemas cognitivos 

flexíveis, os quais abrem para os 

estudantes a possibilidade de 

transferir o aprendizado para 

novas situações (RAMOS & 

AQUINO, 2015). 

Artigos científicos 

Durante os períodos de preparação 

para os Debates, artigos científicos 

foram disponibilizados para os 

grupos, bem como incentivada a 

pesquisa espontânea desses materiais.  

– Familiarizar os estudantes com 

a linguagem própria da química 

científica; 

– Incentivar a busca ativa dos 

estudantes por informações e 

conhecimentos científicos; 

– Possibilitar a construção de 

argumentos bem fundamentados 

pelos estudantes, tanto nas 

atividades escritas quanto nos 

Debates. 

Matérias de jornal 

Durante os períodos de preparação 

para os Debates, diversas matérias de 

jornal/veículos de comunicação foram 

disponibilizadas para os grupos, bem 

como incentivada a pesquisa 

espontânea desses materiais.  

– Contextualizar o aprendizado 

dos conteúdos de química em 

acontecimentos cotidianos; 

– Diferenciar tipos e qualidade 

das informações encontradas; 

– Transferir o conhecimento 

teórico da química para situações 

cotidianas. 

Mapa Conceitual 

Ferramenta gráfica que mostra como 

o conhecimento estáorganizado e 

representado na estrutura cognitiva do 

indivíduo em determinado momento. 

Nesta experiência, foi solicitado aos 

estudantes a construção de um mapa 

conceitual sobre Misturas.  

– Possibilitar a negociação de 

significados por parte dos 

estudantes no processo de 

construção do mapa; 

– Avaliar a incorporação, na 

estrutura cognitiva dos 

estudantes, de conhecimentos 

trabalhados na disciplina. 

Facebook 

Rede social virtual, da qual todos os 

estudantes já eram membros e sabiam 

utilizar. Este recurso foi utilizado por 

meio da criação de grupos secretos 

para cada uma das bancadas 

participantes do Debate. 

– Acompanhar e incentivar à 

distância o preparo dos 

estudantes para o Debate; 

– Fornecer materiais e reforçar a 

pesquisa para auxiliar na 

construção de argumentos. 
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Debate Crítico 

Debate regrado cujas principais 

características são a defesa de uma 

perspectiva, o diálogo, a colaboração 

e o acordo entre os participantes. As 

regras deste debate em sala de aula 

(LEITÃO, 2012) são: respeito ao 

tempo, apresentação de argumentos, 

presença de diálogo, apresentação de 

síntese, conclusão e proposta de 

conciliação para o tema no final do 

debate. 

– Organizar as ideias dos 

estudantes acerca de um tema, 

tendo em vista a defesa de uma 

perspectiva; 

– Construir argumentos, contra-

argumentos e respostas 

dialogados (LEITÃO, 2007, 

2012); 

– Refletir sobre e avaliar as 

informações debatidas. 

Rótulos de 

produtos de 

higiene e 

alimentícios 

Recortes e fotos dos rótulos 

(composição/ingredientes) de 

produtos de higiene, limpeza e 

alimentícios. 

– Contextualizar o aprendizado 

dos conteúdos de química em 

acontecimentos cotidianos; 

– Transferir o conhecimento 

teórico da química para situações 

cotidianas. 

Bulas de 

medicamentos 

Recortes e fotos de bulas de 

medicamentos (posologia, 

composição, interações). 

– Contextualizar o aprendizado 

dos conteúdos de química em 

acontecimentos cotidianos; 

– Transferir o conhecimento 

teórico da química para situações 

cotidianas. 

Internet 
Ferramenta tecnológica utilizada para 

pesquisa, acesso à FlexQuest Cristais 

e à rede social  

– Desenvolver autonomia e 

protagonismo dos estudantes no 

seu próprio aprendizado. 
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Anexo 2 – Uma das fichas que foram produzidas para auxiliar os estudantes na avaliação de um 

argumento. 

 

 


