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Resumo 

Apresentamos os resultados de uma investigação com abordagem qualitativa no ensino de 
Matemática com uma turma de estudantes de segundo ano do ensino Médio de uma escola 
da rede pública de Tijucas, Santa Catarina, referente à utilização de uma UEPS (Unidade de 
Ensino Potencialmente Significativa) para a apresentação do tema volume do paralelepípedo 
a partir da ideia de eclusa. Partindo do pressuposto que é necessário o abandono da narrativa 
como modelo clássico de ensino em favor de um ensino centrado no aluno, com sua 
participação ativa em atividades colaborativas, voltado para o aprender a aprender, a unidade 
de ensino construída repousa na Teoria da Aprendizagem Significativa. Após a aplicação da 
UEPS, os resultados mostraram que a maioria dos estudantes investigados demonstraram 
momentos de aprendizagem, com atribuição de significado, compreensão, capacidade de 
transferência e aplicação a situações novas no uso do conceito volume do paralelepípedo. 
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Unidade de Ensino Potencialmente significativa; 
Aprendizagem Significativa; Eclusa. 

 

Abstract 

We present the results of a research with a qualitative approach in the teaching of 
Mathematics with a class of students of second year of secondary education in a school of 
public network of Tijucas, Santa Catarina on the use of a PMTU (Potentially Meaningful 
Teaching Of The Unit) for the presentation of the theme parallelepiped of tome sluice gate. 
On the assumption that it is necessary to abandon the narrative as classic model of education 
in favor of a teaching student centered, with their active participation in collaborative 
activities, facing the learning to learn, the unit of teaching lies the Theory of Meaningful 
Learning. After the application of the PMTU, the results showed that the majority of 
students investigated showed a learning attribution with meaning, understanding, capacity to 
transfer and apply to new situations in the use of the concept volume of the parallelepiped. 
Keywords: Teaching of mathematics. Potentially meaningful teaching of the unit. 
Meaningful learning. Mantrap. 

                                                           
1 O termo eclusa refere-se a elevadores de água que possibilitam a passagem de uma embarcação de uma 
região para outra devido a diferença de altura. O tema eclusa no ensino de Matemática surgiu a partir de 
discussões entre estudantes e o professor de Geografia, na tentativa de explorar entre outros conceitos, os de 
volume, área e vazão. 
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Introdução 

Atualmente no ensino de Matemática, embora apontar esforços de professores e 
pesquisadores para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a realidade 
apresentada, independentemente da escola, seja ela de nível Fundamental, Médio ou 
Superior, basicamente encontra-se centrada na narrativa do professor e na memorização de 
conteúdos, fórmulas, regras, muitas vezes sem significado por parte do estudante. Em geral, 
os estudantes copiam os conteúdos que os professores escrevem no quadro como se fossem 
informações a serem memorizadas em sua estrutura cognitiva, solicitadas e reproduzidas em 
testes e na sequência esquecida. Para Moreira (2011a), essa é a maneira histórica de ensinar 
e aprender, baseada no discurso unilateral do professor e na aprendizagem de modo passivo 
e memorístico do estudante. Se apropriando da fala de Marco Antônio Moreira, na prática, 
uma grande perda de tempo. 

O ensino tanto na Educação Básica como na Superior tende a promover a 
aprendizagem mecânica. O aluno é estimulado a memorizar mecanicamente os 
conhecimentos. As avaliações cobram respostas corretas, soluções-padrão, 
definições, justificativas, argumentações que precisam ser decoradas na véspera. 
Aliás, devem ser decoradas na véspera porque a retenção é muito baixa e porque 
há muita informação para decorar (Moreira, Masini, 2009). 

O modelo clássico de ensino, sedimentado e, acima de tudo, aceito sem muitos 
questionamentos por professores, alunos e pais e pela sociedade em geral, é aquele em que o 
professor ensina, básica e fundamentalmente falando, dizendo aos estudantes o que se supõe 
que devam saber. Esse modelo é o que Don Finkel (2008) descreveu como “dar aula 
narrando”, ao qual contrapõe o modelo de “dar aula de boca fechada”, estimulando a busca 
de maneiras alternativas de ensinar. 

No entanto, as teorias de aprendizagem sugerem outras abordagens. Na concepção 
construtivista, a aprendizagem ocorre quando existe uma capacidade por parte do estudante 
em elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da realidade ou conteúdo que se 
pretende aprender (Coll; Sole, 2008). Um ensino construtivista, centrado no aluno, com 
abandono da narrativa, na interação social, valorizando o aprender a aprender e, acima de 
tudo, valorizando os conhecimentos prévios que os alunos já possuem sobre um determinado 
tema tende a facilitar a aprendizagem significativa. 

Na verdade, é uma ilusão pensar que considerar os conhecimentos prévios dos 
estudantes, centrar o ensino no aluno, propor questionamentos, elaborar atividades 
colaborativas e outras estratégias didáticas levará a aprendizagem significativa, pois esta é 
progressiva, com rupturas e negociação de significados e depende do aluno se predispor a 
ela. Moreira (2011b) expõe que as condições para a aprendizagem significativa são 
complexas e difíceis de ocorrer no ensino escolar. 

Por outro lado, Pozo (2005) coloca que um ensino do tipo “professor escreve” e o 
“aluno copia” ou “professor narra” e o “aluno apenas escuta” tende a valorizar a 
aprendizagem mecânica. No campo da Matemática, possivelmente definições são repetidas 
mecanicamente, sem compreensão, sem troca de significados. São memorizadas e 
reproduzidas literalmente e, caso o professor provoque uma variação nas situações 
problema, é possível que o aluno perceba como uma situação completamente nova e não 
consiga resolvê-la. Finkel (2008) é enfático ao afirmar que o modelo atual de ensino está 
voltado para a aprendizagem de informações específicas a curto prazo. Pouco resta dessa 
aprendizagem após algum tempo. Ao contrário, a educação deveria buscar aprendizagens 
relevantes, de longa duração, que alterassem para sempre nossa apreciação do mundo, 
aprofundando-a, ampliando-a. 
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Os conteúdos de Matemática, hoje, não podem mais ser apresentados pelo 
professor de modo abstrato, sem significado, sem considerar as experiências dos 
estudantes, mas permitir uma correlação com outras áreas de formação de 
pensamentos, propiciando ao aluno o desenvolvimento de competências, 
habilidades e a capacidade de resolver problemas, investigar, analisar e enfrentar 
novas situações e desafios, ou seja, ser capaz de ter uma visão ampla da realidade 
(Brum, 2013, p.56). 

Entretanto, a sala de aula continua sendo um espaço privilegiado de interações entre os 
sujeitos e o conhecimento. A discussão existente reside no fato de que uma grande 
quantidade de conhecimentos ensinados nas aulas de Matemática é memorizada pelos 
estudantes e demandam significados, muitas vezes, até para os professores de Matemática. 
Com a intenção de contribuir, pelo menos em parte, com o ensino de Matemática, uma 
questão emerge nessa investigação: Quais evidências uma unidade de ensino potencialmente 

significativa pode proporcionar sobre conteúdos matemáticos relacionados ao volume de 

sólidos desenvolvido no ensino Médio?   

Para tanto, estabeleceu-se como objetivo analisar se o uso de uma unidade de ensino 
potencialmente significativa contribui com os estudantes para uma aprendizagem 
significativa acerca do tema volume do paralelepípedo trabalhado a partir da ideia de eclusa 
como tema gerador por sua relação com o conceito matemático. Como objetivos específicos 
que cumprem um papel fundamental na investigação e com o propósito de responder à 
questão levantada, foram apresentados os seguintes: 

(i) Aplicar a UEPS com estudantes de um segundo ano do ensino médio. 

(ii) Buscar indícios de aprendizagem significativa com relação ao tema volume do 

paralelepípedo durante a aplicação da UEPS. 

(iii) Avaliar a UEPS enquanto estratégia metodológica no ensino da Matemática. 

A justificativa dessa investigação tem relevo no número incipiente de publicações 
acerca de estudos sobre UEPS para o ensino de Matemática, bem como sua importância para 
uma reflexão frente às dificuldades emergentes em sala de aula. O trabalho em sua 
sequência apresenta aspectos teóricos sobre aprendizagem significativa, alguns princípios 
que norteiam uma UEPS e a construção da UEPS, a metodologia, seus resultados e análises, 
bem como algumas considerações de teor geral. 

2 Alguns pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa  

A aprendizagem significativa é o conceito central da teoria da assimilação de David 
Paul Ausubel ou teoria da aprendizagem significativa, uma teoria cognitivista. As ideias de 
Ausubel (2003) formuladas no início da década de 60 estão entre as primeiras propostas 
psicoeducativas que retratam as questões relacionadas à aprendizagem. Essa teoria propõe 
explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado 
e à estruturação do conhecimento. 

Segundo Moreira (2011c), a teoria ausubeliana valoriza a participação dos processos 
mentais na aprendizagem. Ausubel concentrou seus estudos na aprendizagem significativa, e 
sua teoria explica a aprendizagem no contexto educativo, que apoia a valorização dos 
conhecimentos prévios dos alunos, promovendo a construção de estruturas mentais (Ontoria; 
Luque; Gomes, 2004), a fim de buscar novos conhecimentos. Na visão de Ausubel (2003), 
aquela informação já dominada pelo aluno é um significativo fator que influenciará sua 
aprendizagem. A partir de conceitos gerais já incorporados pelo aluno, existe a possibilidade 
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da construção de novos conhecimentos, incorporando novos conceitos, facilitando a 
compreensão das novas informações, o que dá significado real ao conhecimento adquirido. 

Para Ausubel (2003), o ser humano tem grande capacidade de aprender sem ter que 
descobrir. Exceto em crianças pequenas, aprender por recepção é o mecanismo humano por 
excelência para aprender. As novas informações ou os novos significados podem ser dados 
diretamente, em sua forma final, ao aprendiz. Moreira (2011a) entende que é a existência de 
uma estrutura cognitiva prévia adequada que vai permitir a aprendizagem significativa 
(relacionamento não arbitrário e substantivo ao conhecimento prévio). Mas a aprendizagem 
por recepção não é instantânea, requer intercâmbio de significados. 

Moreira e Masini (2009) expõem que a aprendizagem significativa é um processo na 
qual as novas informações são estruturadas e fundamentadas a partir do conhecimento 
prévio do indivíduo. As estruturas cognitivas dos alunos se organizam por meio da 
aquisição, armazenamento e encadeamento das ideias de forma hierárquica. Os 
conhecimentos são concatenados conforme a relação que estabelecem entre eles. Para 
Ausubel (2003), a aprendizagem é muito mais significativa quando o indivíduo usa o 
conhecimento prévio armazenado na sua estrutura cognitiva para interpretar e dar 
significado à nova informação. A aprendizagem é mais significativa quando o novo 
conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento do aluno, e adquiri significado para 
ele a partir da relação que faz com seu conhecimento prévio. 

A essência do processo da aprendizagem significativa está, portanto, no 
relacionamento não arbitrário e substantivo de ideias simbolicamente expressas a algum 
aspecto relevante da estrutura de conhecimento do sujeito, isto é, a algum conceito ou 
proposição que já lhe é significativo e adequado para interagir com a nova informação. É 
desta interação que emergem, para o aprendiz, os significados dos materiais potencialmente 
significativos (ou seja, suficientemente não arbitrários e relacionáveis de maneira não 
arbitrária e substantiva a sua estrutura cognitiva). É também nesta interação que o 
conhecimento prévio se modifica pela aquisição de novos significados. 

Partindo dessa ideia, os novos conhecimentos são adquiridos pela aprendizagem 
significativa quando o aluno consegue fazer esta associação entre o conhecimento prévio e o 
novo conhecimento. Quando não conseguem, a aprendizagem é considerada mecânica. Uma 
das principais vantagens da aprendizagem significativa é a facilidade de guardar informação 
e usá-la para produzir novos conhecimentos (Brum, Schuhmacher, 2012). Para Ausubel 
(2003), a aprendizagem mecânica contrapõe à aprendizagem significativa. Na aprendizagem 
mecânica não há interação substantiva e não arbitrária entre o novo conhecimento e o 
conhecimento prévio do aluno. Ao contrário, é arbitrária, literal e sem sentido para o 
aprendiz. Quando o aluno não dispõe de conhecimentos prévios para novas aprendizagens, 
de forma significativa, o autor sugere que o conhecimento inicial, ou geral, possa ser 
memorizado. Isto é, não há uma dicotomia entre aprendizagem significativa e aprendizagem 
mecânica, mas um continuum entre elas. A aprendizagem mecânica poderá tornar-se 
significativa, em um processo que pode ser considerado como uma memorização 
antecipadamente a uma compreensão com significados.  

No curso da aprendizagem significativa, Moreira e Masini (2009) enfatizam que os 
conceitos interagem com os novos conteúdos, servindo de base para a atribuição de novos 
significados que também se modificam. Essa mudança progressiva vai tornando um 
subsunçor, aquele conhecimento prévio disposto na mente do aprendiz mais elaborado e 
diferenciado, capaz de servir de âncora para a aquisição de novos conhecimentos, processo 
este que Ausubel chama de diferenciação progressiva. Outro processo no encadeamento da 
aprendizagem significativa é o que Moreira (2010) denomina de estabelecimento de relações 
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entre ideias, que podem ser conceitos, proposições que já se encontram na estrutura 
cognitiva. A existência de conceitos estáveis e com certo grau de diferenciação são 
relacionados com outros conceitos, passando a adquirir novos significados levando a uma 
reorganização da estrutura cognitiva. Essa reorganização de conceitos é conhecida por 
reconciliação integrativa. 

Segundo Ausubel (2003), a maior incidência de aprendizagem significativa é do tipo 
subordinada, ou seja, a nova ideia apreendida se encontra hierarquicamente subordinada à 
ideia preexistente. A estrutura cognitiva do sujeito responde a uma organização hierárquica 
na qual os conceitos se conectam entre si mediante relações de subordinação, dos mais 
gerais aos mais específicos. A 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 apresentado é organizado indutivamente ou 
envolve a síntese de ideias compostas. A aprendizagem de novas proposições que não 
apresentam relação subordinada nem superordenada com ideias relevantes já adquiridas 
anteriormente na estrutura cognitiva do estudante é denominada aprendizagem combinatória 
(Moreira; Masini, 2001).  

Ausubel (2003) aponta para existência de três condições essenciais para a 
aprendizagem significativa: a estruturação do novo conhecimento de maneira lógica; a 
existência de conhecimento cognitivo possibilitando a conexão com o novo conhecimento e 
a predisposição do aluno para aprender interagindo os novos conhecimentos com os prévios. 
Nesse sentido, a aprendizagem significativa ocorre quando os alunos apresentam 
predisposições para aprender de forma significativa e, o ensino não deve ser baseado em 
transferência de conceitos ou princípios explicativos advindos de outros contextos de 
aprendizagem. O conteúdo deve ser potencialmente significativo, ou seja, o significado 
psicológico e lógico é uma experiência que cada indivíduo tem no contexto da aprendizagem 
e o significado que o conteúdo tem para ele. 

3 Unidades de ensino potencialmente significativas  

O objetivo principal da aprendizagem, na Teoria da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel, é a aquisição de um corpo organizado de conhecimentos e a estabilização de ideias 
interrelacionadas, que compõem a estrutura da disciplina a ser ensinada. Mas como facilitar, 
como promover, em sala de aula, a aprendizagem significativa? Certamente não há receitas, 
mas há estratégias, abordagens, técnicas, recursos instrucionais, que podem contribuir para 
um ensino voltado para a aprendizagem significativa. A partir dessa perspectiva, entre o 
objetivo para essa investigação, encontra-se o desenvolvimento e aplicação de uma unidade 
de ensino potencialmente significativa (UEPS) para o ensino de Matemática, 
especificamente tratando sobre o tema volume do paralelepípedo. Para a construção de uma 
UEPS, alguns princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa precisam ser 
considerados, conforme quadro 1. 

Quadro 1: Alguns princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) que precisam 
ser considerados pelo professor na construção de uma UEPS. Adaptado de Ausubel (2003) e 
Moreira (2011a, 2011b, 2011c). 

Princípios Significados 

Identificação 

dos 

conhecimentos 

prévios 

O que o aluno já sabe, o conhecimento prévio (conceitos, proposições, princípios, 
fatos, ideias, imagens, símbolos), é fundamental para a TAS, uma vez que constitui-
se como determinante do processo de aprendizagem, pois é significativo por 
definição, base para a transformação dos significados lógicos dos materiais de 
aprendizagem potencialmente significativos. 
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Uso de 

organizadores 

prévios 

O organizador prévio é uma estratégia que consiste na utilização de materiais 
auxiliares, antes do próprio material de aprendizagem, com a finalidade de criar 
pontos de ancoragem, em nível mais geral do que o material mais detalhado que a 
precede. Tais organizadores devem ser utilizados quando for constatado que os 
subsunçores identificados não estão suficientemente claros ou encontram-se 
desorganizados para desempenhar as funções de ancoragem. 

 
Situações-

problema 

São as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos (Vergnaud, 1990). 
Elas devem ser criadas para despertar a intencionalidade do aluno para a 
aprendizagem significativa. Situações-problema podem funcionar como 
organizadores prévios. As situações-problema devem ser propostas em níveis 
crescentes de complexidade (ibid., 1990).  

Diferenciação 

progressiva 

O princípio da diferenciação progressiva, pelo qual o assunto deve ser programado de 
forma que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes e 
progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos necessários – 
ordem de apresentação que corresponde à sequência natural da consciência quando 
um ser humano é espontaneamente exposto a um campo inteiramente novo de 
conhecimento. 

Reconciliação 

integrativa 

O princípio da reconciliação integrativa, pelo qual a programação do material de 
ensino deve ser feita para explorar relações entre ideias, apontar similaridades e 
diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes. 

Abandono da 

narrativa pelo 

professor 

Narrar é um meio ineficaz (ibid. 2011a) para estimular a compreensão, ainda que 
ocupe o primeiro lugar na lista daquilo que fazem os professores. Para ele, a boa 
docência é aquela que cria circunstâncias que conduzem à aprendizagem relevante, 
duradoura. Na educação, a primazia deve ser da aprendizagem, não do ensino. 
Aprender é o objetivo e ensinar é um meio para este fim. 

ensino 

centrado no 

aluno 

Ensino centrado no aluno, tendo o professor como mediador, é ensino em que o aluno 
fala muito e o professor fala pouco. Deixar os alunos falarem implica usar estratégias 
nas quais possam discutir, negociar significados entre si, apresentar oralmente ao 
grande grupo o produto de suas atividades colaborativas, receber e fazer críticas. O 
aluno deve ser ativo, não passivo. Ela ou ele tem que aprender a interpretar, a 
negociar significados; tem que aprender a ser crítico(a) e aceitar a crítica. 

Predisposição 

para aprender 

É o aluno que decide se quer aprender significativamente ou não. Para aprender 
significativamente, o aluno tem que manifestar uma disposição para relacionar, de 
maneira não arbitrária e não literal (substantiva), à sua estrutura cognitiva, os 
significados que capta a respeito dos materiais educativos, potencialmente 
significativos, do currículo. Predisposição está relacionada à intencionalidade, um 
esforço deliberado para relacionar os novos conhecimentos com os prévios mais 
consistentes e sedimentados. 

Avaliação da 

aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas de 
evidências; a aprendizagem significativa é progressiva. Embora seja necessário 
atribuir uma nota, a intenção é o acompanhamento processual, ou seja, como o aluno 
ao longo da matéria, vai atribuindo e negocia os significados dos conceitos no 
contexto escolar. 

Organização 

seqüencial 

Como princípio a ser observado na programação do conteúdo para fins instrucionais, 
consiste em sequenciar os tópicos, ou unidades de estudo, de maneira tão coerente 
quanto possível (observados os princípios da diferenciação progressiva e da 
reconciliação integrativa) com as relações de dependência naturalmente existentes na 
matéria de ensino. 

Consolidação 

O princípio da consolidação, por sua vez, é aquele segundo o qual insistindo-se no 
domínio (ou mestria) do que está sendo estudado, antes que novos materiais sejam 
introduzidos, assegura-se contínua prontidão na matéria de ensino e alta 
probabilidade de êxito na aprendizagem sequencialmente organizada. O fato de 
Ausubel chamar atenção para a consolidação é coerente com sua premissa básica de 
que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é o que o aprendiz 
já sabe. 

Avaliação do 

processo de 

ensino 

A avaliação requer um olhar interno para a própria estrutura da metodologia, cuja 
magnitude da tarefa torna-a ainda mais complexa, porém não inexequível. O papel do 
professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente selecionadas, de 
organizador do ensino e mediador da captação de significados de parte do aluno. 

 



 

Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – V5(2), pp. 50-74, 2015 

56 

 

Em termos substantivos, Ausubel (2003) e Moreira (2011a) colocam que para facilitar 
a aprendizagem significativa é preciso dar atenção ao conteúdo e à estrutura cognitiva, 
procurando “manipular” os dois. Ausubel (2003) comenta que é necessário fazer uma 
análise conceitual do conteúdo na identificação de conceitos, ideias, procedimentos básicos 
e concentrar neles o esforço instrucional. Moreira (2011b) relembra que é importante não 
sobrecarregar o aluno de informações desnecessárias, dificultando a organização cognitiva. 
É preciso buscar a melhor maneira de relacionar, explicitamente, os aspectos mais 
importantes do conteúdo da matéria de ensino aos aspectos especificamente relevantes de 
estrutura cognitiva do aprendiz. Um caminho são as UEPS. Este relacionamento é 
imprescindível para a aprendizagem significativa (Moreira, 2011a). 

Em específico, uma UEPS é uma sequência de ensino fundamentada teoricamente, 
voltada para a aprendizagem significativa não memorística, que pode estimular a pesquisa 
aplicada em ensino, aquela direcionada à sala de aula. A UEPS visa a apresentação de 
conteúdos, seguindo um corpo organizado de conceitos, que busca valorizar os princípios 
programáticos da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa, a negociação de 
significados, os organizadores prévios, os recursos instrucionais e as estratégias 
pedagógicas. Para a construção da UEPS, além dos princípios acima mencionados, é preciso 
considerar três pontos: objetivo, filosofia e marco teórico. 

� Objetivo: apresentar um determinado tema, ideia ou informação aos estudantes, a 
fim de que possam compreender o material e incorporá-lo à sua estrutura cognitiva, de 
tal maneira que, além de serem úteis em outros momentos da vida escolar, possam 
atribuir novos significados aos conhecimentos aprendidos pelo estudante. 
 
� Filosofia: favorecer um ensino centrado no aluno, com sua participação ativa em 
atividades colaborativas, voltado para o aprender a aprender. O ensino só é exitoso se 
a aprendizagem também for exitosa. 

 
� Marco teórico: a teoria da aprendizagem significativa de David Paul Ausubel 
(1980, 2003); Masini, Moreira (2001, 2009); Moreira (2006, 2010, 2011a, 2011b, 
2011c, 2011d); Novak, Gowin (1996), sem desconsiderar as importantes contribuições 
no campo da teoria educação de Joseph D. Novak (2000, 2004, 2011) e de D.B. Gowin 
(1981), além da teoria dos modelos mentais de Philip Johnson-Laird (1983) e a teoria 
dos campos conceituais (Vergnaud, 1990). 

Os momentos, os recursos instrucionais e as estratégias pedagógicas que colaboram na 
constituição da UEPS para a apresentação de um conteúdo, baseiam-se nos princípios das 
UEPS (Moreira, 2011a, 2011b, 2011c), cuja sequência de apresentação valoriza os processos 
de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa (figura 1). Para Libâneo (2013), um 
recurso instrucional é tudo aquilo que pode ser utilizado nos procedimentos de ensino para 
estimular ou provocar a predisposição para a aprendizagem significativa do aluno. Os 
recursos instrucionais complementam a ação de mediação do professor, sendo um 
componente importante do ambiente de aprendizagem. As estratégias pedagógicas são os 
meios que o professor utiliza em sala de aula para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem, incluindo: as concepções educacionais que embasam as atividades propostas, 
a articulação de propostas e/ou atividades desencadeadora de aprendizagens, a organização 
do ambiente físico, a utilização de recursos áudio visuais, o planejamento de ações e o tipo e 
a forma como o material é utilizado (Libâneo, 2013). 
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Figura 1: Modelo de UEPS para a prática docente no ensino de Matemática consistente com os pressupostos da 
Teoria da Aprendizagem Significativa. A ideia da UEPS é a valorização dos conhecimentos prévios, o uso dos 
organizadores prévios e a diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Fonte: Do autor, 2014. 

O primeiro momento é caracterizado por dois passos:  

� 1º passo: definição do tópico a ser abordado, seus aspectos declarativos e 
procedimentais aceitos no contexto da matéria de ensino.  

� 2º passo: Partindo da premissa que aprendemos a partir do que já sabemos, o 
conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem significativa. É 
importante levar ao aluno a externalizar suas concepções, suas ideias acerca do tema. Pode 
ser utilizado o V Heurístico de Gowin; Mapas conceituais; mapas mentais; questionários; 
entrevistas; desenhos; círculo hermenêutico dialético. 

O segundo momento é constituído por cinco passos, embora seja possível realizar 
adequações, aumentando ou diminuindo sua quantidade. A UEPS não é uma metodologia 
estanque, engessada, mas passível de reformulações e compete ao professor mudar, quando 
necessário, na apresentação de um tema em sala de aula. Os passos estão assim organizados: 

� 1º passo: utilização de um organizador prévio em nível bem introdutório, levando 
em conta o conhecimento prévio do aluno, que prepare o terreno para a introdução do 
conhecimento. A ideia é de que o uso de um organizador prévio (comparativo/expositivo) 
ajuda o estudante a reconhecer que determinados elementos dos novos materiais de 
aprendizagem, podem ser significativamente aprendidos se relacionados com aspectos 
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especificamente relevantes da estrutura cognitiva existente. Podem ser utilizados textos; 
jogos de tabuleiro; jogos didáticos; documentários; museus; revistas; livro didático; TIC’s; 
material lógico estruturado; vídeos, problemas do cotidiano, representações veiculadas pela 
mídia. 

 
� 2º passo: São as situações que dão sentido aos conceitos, mas à medida que o 

sujeito vai construindo conceitos, ele precisa dar conta de novas situações, muitas vezes 
mais complexas. As situações-problema buscam criar um ambiente interrogativo, de 
indagação. No ensino, as situações devem ser propostas em níveis crescentes de 
complexidade, mas é importante certo domínio de um determinado nível de complexidade 
antes de passar ao próximo. Em tudo isso está implícito o conceito de campo conceitual 
proposto por Vergnaud (1990) como um campo de situações-problema, cujo domínio é 
progressivo, lento, com rupturas e continuidades. 

 
� 3º, 4º e 5º passos: A partir da apresentação de situações-problema, apresentar o 

conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em consideração a diferenciação 
progressiva, isto é, começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão 
inicial do todo, do que é mais importante na unidade de ensino, mas logo exemplificando, 
abordando aspectos específicos. Para esses passos, é possível utilizar tarefas de 
aprendizagem sequencialmente vinculadas; mapas conceituais; seminários; softwares 
matemáticos; elaboração de croqui; mapas conceituais; mapas mentais; objetos de 
aprendizagem; resolução de problemas; breve exposição oral seguida de atividade 
colaborativa em pequenos grupos que, por sua vez, deve ser seguida de atividade de 
apresentação ou discussão em grande grupo. A negociação de significados com mediação 
docente é fundamental para a apropriação do conhecimento. Recomenda-se retomar os 
aspectos mais gerais, estruturantes, isto é, aquilo que efetivamente se pretende ensinar, do 
conteúdo da unidade de ensino, em nova apresentação que pode ser através de outra breve 
exposição oral, de um recurso computacional ou de um texto, porém em nível mais alto de 
complexidade em relação à primeira apresentação, buscando promover a reconciliação 
integrativa. 

O terceiro momento consiste em uma avaliação somativa. Essa atividade, em geral 
com duração de uma aula, antes de mais nada, deve ser comunicada ao alunos, a fim de 
evitar constrangimentos e sentimentos que podem levar a comprometimentos na 
aprendizagem. As questões que compõem a avaliação recomenda-se que sejam abertas, nas 
quais os alunos possam externalizar sua compreensão e organização hierárquica sobre o 
tema investigado. Propor situações, realizar questionamentos que evidenciem indícios de 
aprendizagem significativa. Evite questões de múltipla escolha ou pegadinhas, muito menos 
questões fechadas, do tipo certo ou errado. A busca de evidências de aprendizagem 
significativa por meio da UEPS deve ocorrer ao longo de sua implementação e não somente 
em uma avaliação, pois parte-se do princípio que a aprendizagem significativa é progressiva, 
além disso, a ideia é a captação de significados pelo estudante. O ensino com significado 
consiste em proporcionar ao estudante, condições para que ele pense e compreenda o 
conteúdo que está sendo ministrado. Se o professor busca provocar a aprendizagem, também 
o planejamento da aula deverá levar em conta que o mais importante é elaborar situações de 
aprendizagem que instiguem o estudante a vivenciar a busca, a exercitar as possibilidades de 
resposta e desenvolver seu pensamento. 

O quarto momento consiste na avaliação por parte do professor e dos estudantes 
referente a UEPS, os recursos e estratégias utilizados ao longo da unidade de ensino. O 
ensino será exitoso se for constatado ao longo de sua unidade evidências de aprendizagem 
significativa. Não há sentido da existência de ensino sem aprendizagem. O objetivo da 
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construção de uma unidade de ensino é propiciar momento de aprendizagem significativa 
para o estudante. A UEPS busca privilegiar o processo e não o produto; o significado que os 
estudantes fornecem aos conhecimentos aprendidos durante a aplicação da unidade de 
ensino identificará seu potencial.  

4 Aspectos metodológicos 

Essa investigação de caráter qualitativo aconteceu durante 12 encontros na disciplina 
de Matemática, com 45 minutos cada uma. A turma foi constituída de 15 estudantes de 
segundo ano do ensino Médio pertencentes ao turno matutino de uma escola pública da rede 
estadual de ensino da cidade de Tijucas (SC). O estudo é do tipo exploratório, que busca 
investigar formas alternativas para o entendimento do conceito específico de volume de um 
paralelepípedo. A investigação ocorreu no período de 10/10 a 20/11 do ano letivo de 2014. 
Os estudantes, por motivos éticos, foram nomeados por números (E1, E2, ..., E14, E15) e o 
professor, autor desse artigo (P). 

Para identificar indícios de aprendizagem significativa no ensino de Matemática junto 
aos estudantes acerca do tema volume do paralelepípedo por meio do tema eclusa, foi 
construída uma UEPS. Cada passo da UEPS, a partir da utilização de recursos instrucionais 
ou estratégias pedagógicas serviram como instrumento de coleta de dados.  

A etapa das análises consiste num importante momento da investigação e tem como 
seu principal objetivo procurar sentidos e compreensão no posicionamento dos alunos. O 
que é realmente apresentado pelo estudante durante as atividades constitui os dados, mas a 
análise deve ir além da aceitação deste valor aparente. Para isso, cada passo da unidade de 
ensino e os resultados apresentados pelos estudantes foram analisados a partir da Teoria da 
Aprendizagem Significativa, a fim de buscar indícios deste tipo de aprendizagem.  

5 Análise a partir dos dados registrados  

A investigação foi realizada no segundo semestre de 2014 e o uso da UEPS para o 
ensino de Matemática aconteceu em doze encontros com uma turma de estudantes do 
segundo ano de ensino Médio de uma escola da rede estadual de Tijucas, Santa Catarina.  

Identificação dos conhecimentos prévios 

No primeiro encontro, o professor apresentou a turma o tema gerador para o estudo de 
volume do paralelepípedo, a eclusa. A fim de identificar os conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre o tema, os alunos construíram de modo colaborativo um mapa mental 
(figura 2), utilizando o software Free Mind

2
. A manipulação do aplicativo não foi um 

desafio tão difícil para os estudantes, pois alguns já utilizavam o programa Cmap Tools para 
construção de mapas conceituais em outras disciplinas. 
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Figura 2: Mapa mental apresentado pelos estudantes acerca de seus conhecimentos prévios sobre eclusa. Fonte: 
Do autor, 2014. 

A partir do mapa mental construído pela turma de modo colaborativo, foi possível 
identificar alguns subsunçores especificamente relevantes para a abordagem do tema eclusa 
no ensino de Matemática. Entre eles, “diferença de nível”, “obras de concreto”, “grande 
custo”. Por ser um tema novo, os estudantes relembraram o Panamá como um local para a 
existência de uma eclusa, mas não ofereceram maiores detalhes. Para Ausubel (2003), os 
conhecimentos prévios que os estudantes carregam para a sala de aula são explicações 
funcionais para os objetos e fenômenos, muitas vezes pouco elaborados que precisam ser 
identificados e levados em consideração pelo professor de Matemática. Durante a atividade, 
alguns alunos colocaram que não haviam estudado eclusa na Matemática, apenas uma 
abordagem sobre o tema nas aulas de Geografia.  

O uso de um recurso instrucional e as situações-problema 

Com a externalização dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre a ideia de 
eclusa, o professor no início do segundo encontro, utilizou um vídeo como recurso 
instrucional. O vídeo intitulado “Importância das eclusas nas obras de hidrelétricas”3, tem 
duração de 15 minutos. Após a apresentação do vídeo, o professor expos no quadro algumas 
situações-problema que os estudantes deveriam investigar e, na sequência, construir um 
mapa conceitual. 

1) O que seria uma eclusa para você? 

2) Existem eclusas no Brasil? Quais as mais importantes? Ou todas são essenciais? 

3) Elas são importantes para quais setores e qual a relação com a Matemática? 

4) No seu ponto de vista, como são feitos os elevadores de água para levar uma 

embarcação de um lado para outro? 

5) Será que a vazão de água que tanto enche como esvazia os decks é controlada por 

algum sistema eletrônico? 

6) Será que as eclusas suportam a força da água de maior nível? Que fatores devem 

estar envolvidos na construção de uma eclusa? 

7) Quais serão as possíveis contribuições da Matemática para o estudo de eclusas? 

 

                                                           
2 Disponível em “https://www.youtube.com/watch?v=EV2x0qHbWss 
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Apresentação das ideias mais gerais em direção as intermediárias 

No terceiro encontro, os alunos trouxeram em forma de texto e imagens, informações 
como tentativa de responder as situações-problema. O professor aproveitou o momento e 
organizou a turma em quatro grupos (G1-G2-G3-G4), solicitando a construção de mapas 
mentais. Durante a construção do mapa mental, alguns alunos marcavam palavras do texto 
para colocar no mapa conceitual. Essa ação demonstra que os alunos estavam 
re(organizando) o conhecimento sobre eclusa, atribuindo novos significados aos seus 
conhecimentos prévios. Por exemplo, E1 comentou que “eu não sabia que havia eclusas no 
Brasil” ou E5, ao afirmar que “as eclusas são obras da Engenharia e envolve muita 
Matemática”. E10 colocou que “pensei que todas as eclusas fossem iguais, mas não, elas são 
construídas a partir da necessidade e da região”. Ausubel (2003) entende que a 
aprendizagem proposicional se refere aos significados de ideias expressas por palavras 
combinadas em proposições. 

No quarto encontro, ainda durante a construção dos mapas mentais, o professor e os 
alunos mantinham uma relação dialógica, de troca de ideias e negociação de significados. 
Esse fato foi possível evidenciar quando E9 chamou o professor e questionou sobre o 
volume de água necessário para elevar as embarcações. Por sua vez, o professor explicou 
que o volume é uma variável relativa, pois depende das dimensões do deck. No entanto, E9 
argumentou que a Geometria tem papel fundamental na construção dessa maravilha da 
engenharia humana. Moreira (2011a) expõe que o objetivo de toda essa interação 
envolvendo professor, aluno e materiais educativos é promover o compartilhamento de 
significados. Enquanto esse objetivo não é atingido, enquanto o estudante não capta os 
significados, que são os aceitos no contexto da matéria de ensino, enquanto não compartilha 
esses significados com o professor, não há ensino. Só há ensino quando há captação de 
significados.  

Durante a construção dos mapas mentais, alguns alunos utilizaram revistas e jornais da 
escola para complementarem a atividade. Também buscaram informações com professores 
de Geografia e Física, a fim de incrementarem o mapa conceitual. Essa busca de 
informações independente da ação docente, Ausubel (2003) coloca como um 
comportamento que depende do aluno, de sua intencionalidade para aprender. Esta, por sua 
vez, depende de sua percepção da relevância dos novos conhecimentos, de dar sentido às 
tarefas de aprendizagem. Após o término dos mapas mentais, o professor comunicou à turma 
que haveria no próximo encontro uma apresentação de cada grupo, expondo seu mapa 
mental e compartilhando ideias e novas percepções acerca do tema. 

Para apresentação dos mapas mentais, foram necessários dois encontros. No quinto 
encontro, os grupos ainda faziam os últimos ajustes em seu mapa mental. O professor 
solicitou aos estudantes que apresentassem seu mapa e explicasse os motivos que levaram a 
realizar conexões entre conceitos. Para ilustrar esses dois encontros, foram escolhidos dois 
dos quatro mapas mentais construídos pelos estudantes para análise (figura 3). 
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Figura 3: Mapa mental construído por G2 sobre o tema eclusa. Fonte: Do autor,2014. 

Analisando o mapa mental construído pelo G2, foi possível identificar uma 
organização hierárquica adequada dos conceitos, o que indica uma diferenciação 
progressiva, princípio segundo o qual as ideias e conceitos mais gerais e inclusivos do 
conteúdo da matéria de ensino devem ser apresentados no início da atividade 
progressivamente, diferenciados em termos de detalhe e especificidade, levando a uma 
aprendizagem significativa subordinada. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), 
quando se estrutura um conteúdo para ser apresentado ao estudante, é preciso proporcionar 
uma diferenciação progressiva, princípio ausubeliano pelo qual o conteúdo deve ser 
programado de forma que as ideias mais específicas sejam apresentadas inicialmente e, 
progressivamente diferenciadas. 

Outra característica importante que é observada no mapa mental construído por G2 foi 
a presença de ligações cruzadas. Para Moreira (2010), na elaboração do novo conhecimento, 
as ligações cruzadas que representam ligações entre conceitos, em diferentes segmentos ou 
domínios do conhecimento, muitas vezes, evidencia saltos criativos por parte do estudante. 
Sob a ótica de Ausubel (2003), a presença de ligações cruzadas e consequente aparência 
ramificada, denotam uma estrutura cognitiva pobre e mapas repletos de ligações cruzadas 
indicam uma estrutura rica. Estas ligações são identificadas no mapa, no momento em que 
os estudantes relacionaram o conceito “elevadores de água”, “diferentes altitudes” com um 
conceito mais específico “sistemas de comportas”, evidenciando, a importância de 
estabelecer uma conexão entre estes conceitos. 

O mapa mental construído pelo G2, apresenta o uso de palavras-chave para explicitar 
o significado da relação conceitual. É importante observar no mapa, que mesmo 
apresentando uma sequência de conceitos hierarquicamente dos mais gerais para os mais 
inclusivos, a apresentação de longas frases de ligação aparenta um “fluxograma” e não um 
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mapa conceitual. As palavras-chave não precisam ser necessariamente só um verbo de 
ligação. Neste momento, o estudante relaciona os conceitos de acordo com o seu nível de 
compreensão, externalizado por frases. O G2 utilizou “que fazem os navios” para conectar 
os conceitos de “subirem e descerem” com “elevadores de água”, bem como utilizou 
“funcionam como” para conectar “eclusas” com “auxílio da gravidade”. O uso de palavras-
chave sobre as linhas é defendida por Moreira (2010), por entender que, se o estudante 
constrói um mapa, unindo dois conceitos por meio de uma linha, ele deve ser capaz de 
explicar o significado da relação que encontrou entre esses conceitos. Durante a 
apresentação de seu mapa mental, os membros de G2 trocaram ideias e compartilharam 
significados com os colegas da turma e com o professor, a fim de promover um espaço para 
debates e enriquecimento cognitivo.  

E7: G2, vocês poderiam me dizer quantas eclusas existem no Brasil? 

G2: Buscamos informações e descobrimos em torno de 25 eclusas. 

P: Quais foram as principais descobertas que fizeram ao buscar informações sobre as 

eclusas, tanto em casa como na escola? 

G2: O funcionamento de uma eclusa, a relação de volume entre as eclusas e o custo 

para construção dessa obra. 

E10: Será que é possível construir uma eclusa aqui em Santa Catarina? 

G2: Precisa ter desnível de águas. Caso contrário, não há necessidade. Em Santa 

Catarina, nossas embarcações já se encontram perto do mar. Diferente do rio Tocantins 

que existe diferença entre dois rios.  

P: De fato, as eclusas para serem construídas devem levar em consideração o 

desnível entre rios ou oceanos. Por exemplo, o canal do Panamá, que une o oceano 

atlântico ao pacífico. 

G2: Verdade, passou no History Channel um documentário sobre as grandes obras da 

Engenharia e, uma delas era a construção desse canal. São várias eclusas afim de formar 

uma verdadeira escada d’água, mas não sabemos como funciona o enchimento das 

comportas e quanto de água e tempo levam para subir de nível. 

P: Nosso próximo tema será justamente o estudo do funcionamento de enchimento e 

dreno das águas nas comportas. 

O diálogo construído em sala de aula de modo harmonioso, onde todos têm 
oportunidade de contribuir com a construção do conhecimento, contradiz, seguindo a 
metáfora freireana, o ato de depositar, de modo bancário, conhecimentos na cabeça do 
aluno. Por mais relevantes que sejam esses conhecimentos, o sujeito que aprende tem que 
perceber essa relevância e apresentar uma intencionalidade para aprender. Como afirma 
Ausubel (2003), para aprender de maneira significativa não basta ter conhecimentos prévios 
adequados, é preciso querer aprender. Concordamos com Finkel (2008) quando coloca, entre 
outras palavras, que uma boa docência é aquela que cria circunstâncias que conduzem à 
aprendizagem relevante, duradoura. Na educação, só podemos dizer que houve ensino, se 
houver aprendizagem. Aprender é o objetivo e ensinar é um meio para este fim. 

Nessa relação dialógica construída entre professor e alunos, alunos e alunos, 
possivelmente os alunos perceberam que os conhecimentos prévios que possuíam são 
importantes e valorizados e que diferentes estratégias usadas pelo professor na captação de 
significados podem levar a compreensão na matéria de ensino. O importante não é o 
estudante aprender de modo mecânico uma grande quantidade de respostas prontas para 
testes ou exames, mas entender que é um ser em construção, um ser epistemologicamente 
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curioso, que mesmo de modo inconsciente, busca o aprender a aprender. Na figura 4 
apresenta-se o mapa conceitual construído por G3. 

 
Figura 4: Mapa conceitual construído por G3 sobre o tema eclusa. Fonte: Do autor, 2014. 

O mapa construído por G3, diferente do exemplo anterior, apresenta uma estrutura 
hierárquica adequada, tendo como conceito mais geral “eclusa”. Ë possível perceber no 
mapa os processos de diferenciação progressiva, por exemplo, “eclusas”, “escadas” e 
“nivelamento”, bem como reconciliação integrativa, “canal do Panamá”, “segurança” e 
“eclusa”. A identificação desses dois processos evidencia que, à medida que o grupo foi 
dominando, progressivamente, situações que envolvessem as eclusas, ou seja, novos 
significados sendo atribuídos ao corpo de conhecimento, o grupo foi também, 
progressivamente, diferenciando seus conhecimentos prévios. Para favorecer a 
aprendizagem significativa, Novak e Gowin (1996) explicam que o professor deve promover 
em sala de aula, momentos que facilite a construção de significados para os conceitos 
trabalhados e se utilize de diversos instrumentos de avaliação, como por exemplo, mapas 
conceituais, com o intuito de possibilitar aos estudantes, a apresentação de reconciliações 
integrativas, diferenciações progressivas e ligações cruzadas sobre determinando 
conhecimento.  

No entanto, à medida que G3 diferenciava os conceitos, também os alunos perceberam 
semelhanças, igualdades entre os conhecimentos, realizando o processo de reconciliação 
integrativa. Ausubel (2003) expõe a importância da reconciliação integrativa durante a 
aprendizagem, embora mais difícil de sua ocorrência, pois os conhecimentos ficariam 
isolados, compartimentalizados. Outro exemplo de reconciliação integrativa no mapa 
conceitual de G3 é evidenciado quando integram “trabalhadores”, “construção” e “escadas”. 
Na concepção de Ausubel (2003), a essência da aprendizagem significativa está na interação 
entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos, porém de maneira não arbitrária 
e não literal. Porém, a predisposição para a aprendizagem foi essencial nessa atividade, 
percebida quando os estudantes descobriram informações acerca das eclusas na internet, em 
livros ou em jornais, em detrimento da exposição do tema na sua forma final. 
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Ainda com relação ao mapa conceitual construído pelo G3, este apresenta o uso de 
palavras-chave para explicitar o significado da relação conceitual. O G3, por exemplo, 
utilizou a palavra-chave “contrariam” para conectar os conceitos de “doenças” com 
“malária”, bem como utilizou “segurança” para conectar “eclusas” com “necessidade”. 
Durante a apresentação de seu mapa conceitual, os integrantes de G2 trocaram ideias com os 
colegas da turma e professor, a fim de promover maiores discussões.   

G3: Professor, é verdade que para construir uma eclusa é preciso conhecimento 

matemático? 

P: O que vocês acham turma? Será que é preciso matemática? 

E14: Acredito que sim, mas não saberia por onde começar. 

E3: Muita matemática. Os engenheiros precisam saber de volume e pressão. 

P: Sim. Vocês tem razão. A construção dessas obras requer conhecimento não 

somente em Matemática, mas em Física. 

G3: Eu li em uma revista, que o volume de água para levantar os navios é muito 

grande. Como será feito? 

E8: Olha, acho que é preciso saber como é feito essas comportas. 

P: Verdade, o formato das comportas e o volume de água nos dará uma ideia de como 

funciona a vazão ou enchimento. 

E9: Eu acho difícil tudo isso professor. 

P: Calma. Vamos estudar esse tema na sequência. Utilizaremos a matemática para 

compreender todo esse processo, ok. 

Durante a explanação de G3 sobre o tema eclusa, foi possível perceber que os 
estudantes, em geral, demonstravam motivação para a aprendizagem. Embora a 
predisposição seja considerada uma condição difícil de ocorrer, ou seja, o esforço deliberado 
para interagir novos significados com os conhecimentos prévios, os estudantes buscavam, 
entre si, em muitos momentos a negociação de significados, o compartilhamento de ideias e 
a busca pelo aprender a aprender. Concordamos com Moreira e Masini (2009) quando 
colocam que o problema atualmente exposto na grande maioria das salas de aula segue o 
modelo da narrativa, está associado a uma avaliação behaviorista, comportamentalista, que 
permeia a escola e que faz do professor o centro das atenções. A construção do mapa 
conceitual alinhada a apresentação oral realizada pelos grupos contrapõe o referencial 
comportamentalista, no qual o professor define claramente, precisamente, objetivos 
operacionais, ou seja, comportamentos que o aluno deve ser capaz de apresentar após o 
ensino, coisas que o estudante deve ser capaz de fazer ou dizer. 

Outro ponto importante na apresentação de G3 é referente ao questionamento no uso 
dos conhecimentos matemáticos para compreensão de volume e vazão das comportas que 
compõem a eclusa. Por exemplo, E9 questionou se utilizaríamos quais conhecimentos para 
determinar a vazão e o volume de água nessas eclusas. Já E6 perguntou ao professor: 
“professor, essas comportas lembram uma figura no formato cúbico ou tem outro modelo?”. 
Miras (2006) reforça que estimular os alunos a perguntarem, ao invés de dar-lhes respostas 
prontas que devem ser memorizadas é muito melhor do que apresentar soluções muitas 
vezes sem significado. Diante dos questionamentos, predisposição e organização dos grupos 
para com o tema eclusa, o professor propôs a turma o estudo de volume e vazão de alguns 
sólidos, como cubo, paralelepípedo e cilindro. 
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Apresentação de ideias específicas 

Para o estudo de alguns sólidos, bem como seus respectivos volumes foram utilizados 
dois encontros. No sétimo encontro, o professor colocou para os estudantes na tela do 
projetor o desenho de uma eclusa com informações como, espessura, profundidade e largura. 
Inicialmente o professor relembrou o conceito de eclusa e sua importância para a navegação 
e transporte de mercadorias. Na sequência, foi solicitado à turma que identificasse quais 
sólidos estavam presentes na imagem. Da turma, 14 estudantes apontaram cilindro e 
paralelepípedo. O professor então apresentou a turma usando um sólido para a investigação 
do processo do cálculo de volume de um paralelepípedo e do cilindro. Para isso, usou uma 
caixa de sapatos e um cano de água. O professor juntamente com os alunos, mediram as 
dimensões da caixa de sapatos e anotaram no quadro. Na sequência, utilizaram areia para 
encher a caixa totalmente. Durante esse processo, alguns alunos argumentaram que a 
quantidade de areia na caixa seria o volume, obtido pelo produto das três dimensões 
mensuradas anteriormente. O professor, então indagou como seria possível provar tal 
afirmação. Alguns alunos apresentaram a ideia de utilizar copos graduados para aferição. A 
ideia foi prontamente aceita pelo professor. Após a experimentação com o copo, alguns 
alunos constataram que o volume de um paralelepípedo é obtido pelo produto de suas 
dimensões. 

O professor indagou se a mesma ideia apresentada valeria para o cubo. E9 argumentou 
que independe do sólido, o processo empírico para verificação do volume pode ser obtido a 
partir de complementos sem transborde. E10, por sua vez, colocou que havia visto uma 
fórmula no livro que mostrava o volume de um paralelepípedo, mas não soube expressá-lo. 
E2 indagou o professor, se o volume de uma caixa de sapatos teria o mesma ideia do que 
uma caixa d’água visto no vídeo sobre eclusa. O professor argumentou que sim, porém as 
medidas seriam diferentes.   

No oitavo encontro, o professor formou duplas em sala de aula e entregou a cada uma 
delas, uma sequência de atividades (figura 5). A sequência construída apresenta duas 
questões abertas, a fim de possibilitar ao estudante a externalização de seu pensamento 
acerca do tema, em detrimento da simples escolha de uma alternativa. As questões abertas 
permitem ao estudante organizar os dados do problema, utilizá-los quando necessário, e 
possibilita ao professor conhecer o caminho que o aluno percorreu para apresentar uma 
resposta à situação exposta 



 

Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – V5(2), pp. 50-74, 2015 

67 

 

Figura 5: Sequência de atividades proposta aos estudantes. Fonte: Do autor, 2014. 

No início dessa sequência de atividades, alguns alunos buscavam colocar as medidas 
na câmara (paralelepípedo), enquanto outros continuavam a ler toda a sequência. Durante o 
processo de aprendizagem de conceitos matemáticos, essa prática de leitura de toda a 
atividade é bastante comum, haja vista que permite ao aluno conhecer as informações e 
descobrir o que está sendo solicitado. Para a análise dessa atividade, foram escolhidas quatro 
respostas (figura 6). A justificativa para a escolha dessas quatro respostas concentra-se no 
fato de identificar o que fez os alunos entenderem o exercício com clareza ou, ao contrário, 
revelar possíveis comprometimentos ou lacunas em alguma etapa do processo de 
aprendizagem. Em geral, 4 duplas acertaram as duas questões, 2 duplas erraram as questões 
e 1 dupla acertou parcialmente. 

 
Figura 6: Conjuntos de respostas apresentas por quatro duplas envolvendo volume e vazão. Fonte: Dados do 

autor, 2014. 
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Nas respostas da dupla (1) e (3), percebe-se que utilizaram adequadamente o cálculo 
de volume para um paralelepípedo, multiplicando as três dimensões. A evidência é a de que 
os alunos conseguiram atribuir seu significado à situação exposta, porém, para que 
possamos afirmar se ocorreu aprendizagem significativa sobre o conceito de volume, novas 
situações-problema deveriam ser exigidas, o que não ocorreu nessa investigação. Para 
determinar o tempo que uma embarcação levaria para descer do ponto mais alto para o mais 
baixo, a dupla realizou uma divisão entre o volume da câmara pela vazão (informação dada 
inicialmente). Para determinar a vazão necessária para que o tempo não fosse maior do que 
10 minutos, a dupla realizou novamente uma divisão, apontando 6800 m3/min, resposta essa 
adequada ao problema. Com a intenção de descobrir um pouco mais sobre o processo de 
apropriação desse conhecimento, o professor pediu a dupla que explicasse um pouco mais 
sobre essa questão. 

Dupla (1): Olha professor, o volume do paralelepípedo é fácil de calcular. Como o 

objetivo era descobrir o tempo para esvaziar, dividimos o volume da comporta em m
3
 pela 

vazão que também tem m
3
, porém por minuto, o que nos interessa. Está correto? 

P: Sim, mas o mais importante aqui é a lógica e a organização do pensamento de 

vocês para resolverem os problemas. 

Para Moreira e Masini (2009), desvendar o que o aluno já sabe é ir além do que 
localizar representações, os conceitos e as ideias disponíveis em sua estrutura cognitiva. O 
professor em seu papel de mediação precisa considerar a totalidade do indivíduo e suas 
manifestações e linguagens, tanto afetiva como cognitivas. Esse enfoque implica 
consciência do professor sobre o processo relacional e que o aprender a aprender ocorre na 
seara da individualidade, imbricado com o objeto do conhecimento e na relação com seus 
pares. 

Nas respostas apresentadas pela dupla (2) e (4), os alunos utilizaram 26 m ao invés de 
20 m para calcular o volume da câmara (forma de paralelepípedo). Possivelmente o uso de 
26 m está associado à câmara quando vazia, o que levaria a um volume de 88400 m3. No 
entanto, no desenho do problema, a câmara tem 20 m. Na tentativa de combater a ideia de 
que resolver problemas é compartilhar a resposta com o professor ou o livro texto, o 
professor pediu a dupla que externalizasse o processo de resolução, a fim de buscar indícios 
de lacunas ou comprometimentos em alguma etapa do processo de aprendizagem.   

P: Me expliquem o que levou vocês a colocarem 26m e não 20m no cálculo de volume 

da câmara? 

Dupla (2): Baseado no desenho, percebemos que o paralelepípedo teria 26m de 

altura, imaginando a comporta totalmente vazia. Por isso utilizamos 26m. 

P: Dupla (4), para calcular a vazão para que o tempo mínimo fosse inferior a 10 

minutos, por que vocês dividiram por 21minutos e não por 10 minutos? 

Dupla (4): Professor, não percebemos essa informação. Fomos resolvendo o 

problema sem se preocupar com esse detalhe. 

O significado atribuído pela dupla (2), segundo Ausubel (2003), é um produto 
fenomenológico, fruto de uma aprendizagem por compreensão e idiossincrática, ou seja, os 
significados não estão nos objetos, nos materiais, nos signos, mas nos sujeitos, no aluno, no 
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professor. É ilusão pensar que a aprendizagem significativa é aprendizagem correta ou que 
mais emociona, mas com atribuição de significados, com compreensão, com 
compartilhamento de ideias. O diálogo construído pelo professor com os alunos é uma 
tentativa de aproximar os conhecimentos dos alunos com aqueles aceitos na comunidade de 
usuários e expressos pelo professor. Essa sequência de atividades baseada numa estrutura 
que está orientada para a descoberta (Ausubel, 2003) de uma relação de meio e fim, na busca 
da solução do problema. Esse tipo de abordagem, Ausubel (2003) conceitua como 
aprendizagem por descoberta. A aprendizagem por descoberta envolve transformação, 
síntese, formulação de hipótese, argumentação (caso ocorrido com a dupla (2)), rearranjo, 
recombinação e integração. Após a correção das atividades, o professor comunicou com 
antecedência que nos próximos encontros ocorreria uma avaliação, no qual os estudantes 
deveriam construir maquetes sobre eclusas e realizar uma exposição na escola.  

Avaliação somativa: construção de maquetes e exposição 

Para realização da avaliação, foram disponíveis três encontros (dois para construção 
das maquetes e um para exposição) que consistiu da construção e exposição das maquetes 
referentes a eclusas. Para isso, a turma foi dividida em 4 grupos de acordo com afinidades. 
Alguns grupos compareceram em horário vespertino para dar continuidade à construção das 
maquetes. De maneira geral, os grupos trabalharam de maneira harmoniosa, organizada e o 
professor sempre que solicitado, mediava o processo de construção do conhecimento com 
orientações e tarefas pontuais. A exposição (figura 7) ocorreu durante o período matutino 
nas dependências da unidade escolar e contou com a participação dos grupos na explicação 
do funcionamento das eclusas.  

 

Figura 7: Maquetes sobre eclusas construídas pelos grupos. Fonte: Dados do autor, 2014. 

Durante a exposição das maquetes referente às eclusas, foi possível averiguar que os 
estudantes, em geral, demonstravam motivação do início até a sua apresentação para a 
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comunidade escolar. Lima (2004) entende que a motivação para a aprendizagem em um 
ambiente educacional é reconhecida como a mola propulsora da aprendizagem. 

Com relação à qualidade dos trabalhos, os resultados mostraram que os estudantes não 
mediram esforços para a construção das maquetes. Os trabalhos foram elaborados e 
estruturados basicamente com o uso de madeira e isopor, porém houve equipes que se 
utilizaram de outros elementos, como plástico e ferro, o que demonstra um cuidado com os 
detalhes e a busca pela similaridade. Para Martínes (2006), a criatividade se expressa na 
produção de algo que é considerado ao mesmo tempo novo e valioso em um determinado 
campo da ação humana.  

Libâneo (2013) por sua vez, coloca que diversas estratégias podem ser empregadas 
pelos professores para favorecer o desenvolvimento da criatividade no estudante em sala de 
aula, com objetivo de fortalecer traços de personalidade, autoconfiança, curiosidade, 
persistência, independência de pensamento, coragem para explorar situações novas e lidar 
com o desconhecido, ajudar os alunos a se desfazerem de bloqueios emocionais, como o 
medo de errar, o medo de serem criticados, sentimentos de inferioridade e insegurança. 

Durante a exposição, o professor observava como os grupos explicavam o 
funcionamento das eclusas e quais interações eram realizadas com outras áreas do 
conhecimento, como Física e Geografia. Foi possível perceber durante as apresentações que 
os grupos usavam seus conhecimentos prévios para comparar com os aceitos no ensino 
formal e se utilizavam de conceitos matemáticos como volume, área, figuras geométricas a 
fim de modelar cada situação da maquete. Na visão de Moreira (2011b), o ensino centrado 
no aluno e atividades colaborativas implica outro tipo de avaliação. Não tem sentido, nessa 
abordagem, a avaliação comportamentalista, dicotômica, do tipo certo ou errado, sim ou 
não, aprender ou não aprender. A aprendizagem significativa é progressiva, os significados 
vão sendo captados e internalizados paulatinamente (Moreira, Masini, 2009). Também foi 
possível evidenciar que houve grande interação entre os grupos investigados e os demais 
alunos da escola. A interação e o compartilhamento de ideias torna a escola um espaço 
privilegiado para a construção e apropriação do conhecimento científico. Após a exposição, 
o professor comunicou à turma que haveria uma conversa final para avaliar a unidade de 
ensino e apontar possíveis mudanças em sua estrutura. 

Auto avaliação da UEPS 

Com a intenção de avaliar a unidade de ensino potencialmente significativa, o 
professor antes de começar a aula com a turma investigada emitiu um relatório descritivo a 
fim de apontar potencialidades e possíveis fragilidades da UEPS. Nesse relatório, consta que 
a ação desenvolvida em sala de aula pelo professor que objetiva a aprendizagem 
significativa por parte de seus alunos é qualitativamente diferente da que se baseia 
simplesmente pela transmissão do conhecimento e sua recepção de modo passivo. Nessa 
direção, balizado pelos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, alguns 
indicadores devem ser considerados nessa investigação em respeito ao planejamento para a 
construção de conceitos no ensino de Matemática: 

a) Conhecer por meio de recursos instrucionais os conhecimentos prévios dos alunos; 
b) Planejar atividades que tenham como ponto de partida os conhecimentos prévios 

mais comuns encontrados nos alunos; 
c) Compreender que a participação do professor, enquanto mediador no processo de 

construção dos conceitos é essencial, pois se reconhece a dificuldade de transformar 
situações concretas em pensamento matemático; 
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d) Promover momentos de motivação e interatividade no decorrer do processo de 
ensino, em busca da construção e negociação de significados. 

e) O ensino precisa estar centrado no aluno. Professor fala pouco e aluno participa 
mais; 

f) O ensino deve valorizar fatos que conduzam os estudantes a refletirem sobre suas 
ideias, ou seja, praticar o metapensamento. Neste sentido, as situações-problema podem se 
transformar em uma possibilidade interessante. 

A presença do professor em sala de aula justifica-se mais em função da sua atuação 
como mediador do conhecimento de forma que os estudantes aprendam os saberes escolares 
em interação com o outro, e não apenas recebam-no passivamente, reforçando a metáfora de 
ensino bancário (Freire, 2011). O papel do professor ganha relevância e importância ao 
contribuir para que o estudante desenvolva seus conhecimentos prévios em direção aos 
científicos despertando o senso crítico. Desse modo, cabe ao professor colocar-se como 
ponte entre estudante e o objeto do conhecimento e, por sua vez, cabe ao estudante participar 
ativamente desse processo. Por fim, a UEPS que utilizou em sua estrutura, recursos, 
princípios e estratégias que visam a facilitação da aprendizagem significativa, configura-se 
como uma interessante metodologia a ser utilizada na prática pedagógica.  

Após realizar a auto avaliação da UEPS, o professor solicitou à turma que 
externalizasse suas concepções, sugestões e possíveis críticas a UEPS utilizada nessa 
investigação. Para ilustrar esse momento, apresentamos no quadro 2, potencialidades e 
fragilidades/sugestões indicadas pelos alunos. Os posicionamentos foram gravados, 
transcritos e todos os alunos assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido). 

Quadro 2: Potencialidades e fragilidades apontadas pelos alunos acerca da UEPS.  

Potencialidades apontadas Fragilidades identificadas/sugestões 

A forma como foi apresentada o tema eclusa é 

diferente do que estamos acostumados. 

Seria interessante usar um recurso, um 

software para os mapas conceituais. 

Apresentar os mapas conceituais foi legal, pois 

apenas construímos mas não nos perguntam 

como ocorreu. 

Acredito que poderia ter mais exercícios 

envolvendo volume, área e conceitos de 

Física. 

Pensei que a Matemática seria difícil, mas até 

que foi fácil sua compreensão. 
- 

Eu não conhecia o programa Free Mind. Vou 

recomendar a professora de Biologia 
- 

Senti que o professor falava pouco. 

Praticamente fomos nós que investigamos e 

ensinamos os outros colegas. 

- 

Fonte: Dados do autor, 2014. 

As potencialidades expostas pelos alunos demonstram que a UEPS, mesmo que 
sensivelmente, alcançou seu objetivo de possibilitar a turma uma aprendizagem que não 
fosse memorística, sem significado, onde o aluno tem a sensação de ser o centro do ensino, 
com valorização de seus conhecimentos prévios e a possibilidade de negociação constante 
de significados referentes aos conhecimentos científicos entre os pares e com o professor.  
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Com relação às sugestões apresentadas pelos alunos, acreditamos que o uso do Cmap 

Tools como ferramenta para construção de mapas conceituais se caracteriza como uma boa 
oportunidade para o professor. No que tange a quantidade de exercícios, é preciso considerar 
o tempo e a complexidade que aparecem, a fim de evitar situações que exigem apenas a 
memorização ou repetição de processos sem significado. As sugestões apresentadas pela 
turma são importantes para o re(planejamento) da UEPS, que busca o ensino centrado no 
aluno, no abandono da narrativa e no compartilhamento de significados expressos no 
contexto da matéria de ensino. 

Considerações finais e contribuições  

Durante a realização desta investigação, a preocupação concentrou-se em avaliar se o 
uso de uma UEPS no ensino de Matemática, construída e analisada à luz da Teoria da 
Aprendizagem Significativa, contribui com o estudante na apropriação de conhecimentos 
matemáticos. 

De maneira geral, foi possível perceber que muitos estudantes conseguiram interagir 
de modo não arbitrário e substantivo os novos conceitos com seus conhecimentos prévios. 
Isto se tornou evidente, por exemplo, quando estes estudantes confrontavam suas 
concepções durante a construção e socialização dos mapas conceituais. A utilização de uma 
linguagem mais adequada à situação, demonstra o nível de organização que encontra-se a 
estrutura cognitiva dos estudantes. 

Na apropriação dos conhecimentos sobre volume de um paralelepípedo por meio da 
ideia de eclusa, os estudantes ao realizarem atividades diversificadas foram conduzidos a 
pensar, refletir, comparar, organizar, sintetizar, enfim, desempenharam um papel mais ativo 
no processo de apropriação, com a importante participação do professor, que continuamente, 
dirigia a atenção para o conhecimento prévio, muitas vezes, culturalmente cristalizado. No 
decorrer do processo de ensino, identificamos que muitos estudantes conseguiram 
estabelecer relações de modo não arbitrário e substancial (não ao pé da letra) entre os novos 
conhecimentos e os conceitos existentes. Isto se tornou evidente, por exemplo, quando estes 
estudantes apresentavam argumentações baseadas em algum conhecimento científico já 
estudado, utilizando uma linguagem mais adequada à situação, incluindo elaborações 
escritas, entre outras ações.  

Em resposta à questão que norteou esta investigação, entendemos que a utilização da 
UEPS valorizou princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa, contribuindo para a 
construção de conhecimentos matemáticos com significado, pois estes são progressivos, 
com rupturas e continuidades. As atividades escolhidas em cada momento da UEPS 
possibilitaram aos estudantes, de maneira geral, estabelecer relações conceituais, permitindo 
ao professor constatar em diversos momentos da investigação, a ocorrência de uma 
assimilação de conceitos, diferenciações progressivas, reconciliações integrativas, ligações 
cruzadas e combinações de conceitos, indícios estes de aprendizagem significativa. Durante 
a aplicação da UEPS, tanto os aspectos metodológicos escolhidos como os pressupostos 
teóricos da Teoria da Aprendizagem Significativa contribuíram para que a construção dos 
conceitos e sua assimilação ocorresse de maneira exitosa. Observamos que os textos, os 
mapas conceituais construídos, as situações-problema, as maquetes e sua exposição e as 
demais atividades contribuíram para o estudante (re)organizar suas ideias. 

Ainda em relação à utilização de UEPS nessa investigação, é possível tecer algumas 
considerações que inferimos essenciais no planejamento do professor de Matemática. 
Grande parte dos conhecimentos prévios tem sua gênese nas experiências vivenciadas ou 
nas crenças que culturalmente se encontram enraizadas na estrutura cognitiva e diversos são 
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os fatores que influenciam nesta construção do pensamento, com destaque aos meios de 
comunicação, a crença popular, a posição da religião, a família e até mesmo a ciência. É 
essencial conhecer as diversas compreensões que os estudantes possuem para o posterior 
planejamento das atividades, pois é preciso destacar que estes conhecimentos têm 
significados conotativos. Estes conhecimentos prévios não costumam ser coerentes do ponto 
de vista científico, porém são bastante previsíveis em relação a fatos cotidianos. 

Por fim, os alunos merecem maior atenção, devem ser protagonistas de sua própria 
aprendizagem com valorização aos seus conhecimentos prévios. Por sua vez, os professores 
de Matemática precisam compreender que o ensino deve passar a ser centrado no aluno, 
buscando a negociação de significados, as atividades colaborativas e o aprender a aprender, 
em detrimento ao treinamento comportamentalista. As práticas em sala de aula precisam 
mudar e toda mudança requer sacrifício, porém, é preciso e inevitável. 
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