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Apresentação

Este livro é o resultado de mais uma ação dos docentes e 
discentes do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade de 

Passo Fundo. O curso direciona-se à preparação do exercício 
qualificado do magistério, com foco no aumento da qualidade 
do ensino e da aprendizagem, de modo a alinhar as pesquisas 
à prática docente, contribuindo para a melhoria do ensino fun-
damental e médio do país. 

O desenvolvimento de produtos educacionais com funda-
mentações científicas, epistemológicas e pedagógicas, associa-
do à investigação da viabilidade desses produtos no contexto 
educacional, é a tônica do programa, especialmente nas áreas 
de Ciências e Matemática. As novas tecnologias de informação, 
comunicação e interação, associadas às propostas didático-me-
todológicas e aos respectivos produtos educacionais, ganham 
relevo no curso em termos de inovação didática. 

A partir desse objetivo e tendo como premissa propor 
mecanismos educacionais potencializadores que favoreçam a 
compreensão dos conteúdos e contribuam com a qualificação 
da aprendizagem, o programa é estruturado com base em uma 
abordagem interdisciplinar. Diferentes áreas do conhecimento 
estão presentes e interligadas nas disciplinas, nas propostas 
didáticas e nos produtos educacionais, de modo a evidenciar 
que a Ciência, a Matemática, a Informática e as questões pe-
dagógicas precisam constituir um corpo único de conhecimen-
tos para os professores. 

Nesse sentido, a presente obra, segundo volume lançado 
pelo PPGECM, contempla produtos educacionais ou sequên-
cias didáticas de aplicação desses produtos, que foram elabo-
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rados pelos discentes conjuntamente com seus orientadores 
e que constituem parte das dissertações de mestrado ou das 
atividades construídas nas disciplinas do programa. Cada ca-
pítulo deste livro apresenta produções ligadas a investigações 
em uma das duas linhas de pesquisa do programa. A linha 
de pesquisa Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino 
de Ciências e Matemática tem por objetivo investigar, avaliar 
e operacionalizar práticas pedagógicas à luz dos fundamen-
tos educacionais vinculadas ao ensino e à aprendizagem de 
Física, Química e Matemática, tendo foco no desenvolvimen-
to de recursos didáticos e na sua aplicação em sala de aula, 
fundamentando-se em aspectos científicos, epistemológicos e 
pedagógicos. Já a linha de pesquisa Tecnologias de informa-
ção, comunicação e interação aplicadas ao ensino de Ciências e 
Matemática objetiva dar suporte a propostas didáticas inova-
doras, fazendo uso de variados recursos e tecnologias digitais, 
por meio do aprofundamento da instrumentalização no ensino, 
enfatizando a vertente tecnológica como meio favorecedor do 
ensino e da aprendizagem.

Entende-se por produto educacional o desenvolvimento 
de material didático significativo, produzido ao longo das ações 
de pesquisa durante o mestrado, podendo ser, por exemplo, um 
aplicativo computacional, um jogo, um conjunto de videoaulas, 
um equipamento, uma exposição, uma competição educacional, 
uma oficina ou, ainda, a própria sequência didática elabora-
da e estruturada para contemplar um determinado tópico. A 
aplicação de um produto educacional, por sua vez, deverá ser 
na forma de uma sequência didática, se essa não for o próprio 
produto.

Por fim, acredita-se que os produtos educacionais e suas 
respectivas sequências de ensino, à medida que estiverem à 
disposição dos professores da educação básica, poderão contri-
buir com aqueles que vislumbrem neles uma nova possibili-
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dade de uso em condições reais de sala de aula ou em outros 
espaços formais ou não formais de ensino. Além disso, acre-
dita-se que esses estudos podem gerar novas pesquisas, cujos 
resultados possam servir para melhorar a qualidade do ensino 
e da aprendizagem nas áreas correlatas ao programa.

No caso específico deste livro, são apresentados nove es-
tudos na forma de produtos educacionais, descritos na forma 
de sequência didática propositiva, que poderiam subsidiar as 
ações de professores de Física, Química e Matemática na edu-
cação básica. 

No primeiro capítulo, intitulado Explorando a infor
mática educativa como alternativa de ensino da geo
metria plana na educação básica, é apresentada uma 
sequência didática voltada para o estudo da geometria plana, 
explorando o potencial da informática educativa, em especial 
os recursos da web e o software de programação para crianças 
Scratch. O objetivo é contribuir para a melhoria da compreen-
são de quadriláteros notáveis, buscando auxiliar no desenvol-
vimento do raciocínio lógico, na motivação para compreender 
os conceitos matemáticos envolvidos e no prazer por aprender 
matemática. 

O segundo capítulo, denominado Uma proposta de 
utilização da robótica como auxiliar na compreensão 
de conceitos da função polinomial do segundo grau, 
apresenta uma sequência didática que faz uso das tecnolo-
gias digitais, em especial a robótica e os simuladores, no en-
sino da função polinomial do segundo grau, com enfoque em 
fenômenos físicos. Acredita-se que esse recurso contribui com 
a aprendizagem das funções quadráticas, principalmente em 
sua aplicabilidade na Física, em relação ao estudo da cinemá-
tica, aproximando a matemática teórica da sala de aula do co-
tidiano dos alunos, tornando, assim, as aulas mais dinâmicas 
e interessantes. 
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No terceiro capítulo, Proposta de WebQuest para o 
ensino de radioatividade, é apresentada uma proposta de 
utilização de uma WebQuest, que é uma metodologia de pes-
quisa e uso da internet direcionada para o processo educacio-
nal, estimulando a investigação e o pensamento crítico, e para 
o ensino da radioatividade. Essa proposta tem como base o 
construcionismo defendido por Papert, em que se espera um 
aluno ativo no processo de aprendizagem, pois ele deverá de-
senvolver uma atitude crítica perante as informações que en-
contrar.

O quarto capítulo, Equação do primeiro grau: uma 
proposta de ensino e de aprendizagem utilizando jogos, 
apresenta uma proposta de ensino da álgebra e da equação 
do primeiro grau no ensino fundamental de forma lúdica, a 
fim de que o ensino de conteúdos abstratos seja favorecido por 
estratégias que empregam jogos educativos matemáticos. Nes-
se sentido, sustenta-se que ações como essa são motivadoras 
para o desenvolvimento do raciocínio lógico, para a autonomia 
na resolução de probemas e para diferentes formas de pensa-
mento, possibilitando a apropriação dos conceitos matemáticos 
bem como dos processos de resolução das equações.

Já o quinto capítulo, intitulado Sequência didática 
para estudo do sistema respiratório humano no ensino 
fundamental II, descreve uma proposta didática sobre o sis-
tema respiratório, estruturada na forma de uma unidade de 
ensino potencialmente significativa. Tal proposta fundamen-
ta-se na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa, 
de David Ausubel, tendo como premissa a necessidade de que 
novas aprendizagens ocorram à medida que os conhecimen-
tos anteriores são retomados e ancoram os novos. A sequência 
didática envolve o uso de estratégias associadas à tecnologia 
educacional, a atividades experimentais e à leitura de textos 
científicos. 
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Na sequência, o sexto capítulo, A temática da agroe
cologia para o ensino do conteúdo de soluções na edu
cação no campo, apresenta uma proposta didática na forma 
de unidade de ensino potencialmente significativa para o ensi-
no do conteúdo de soluções químicas por meio da temática da 
agroecologia, fazendo uso de estratégias didático-metodológi-
cas para a educação no campo, mas que pode sofrer adaptações 
para que possa ser aplicada em qualquer outro espaço formal 
ou não formal de ensino.

No sétimo capítulo, intitulado Sequência didática 
para abordar tópicos de mecânica quântica no ensino 
médio, descreve-se uma proposta de sequenciamento didáti-
co estruturado na perspectiva teórica sociointeracionista de 
Vygotsky para o ensino de mecânica quântica a alunos do en-
sino médio. A sequência recorre a diferentes ferramentas di-
dáticas, inclusive com elaboração de texto de apoio, tudo dis-
ponibilizado em um site, no qual constam, além dos materiais 
utilizados na sequência didática, materiais que podem subsi-
diar novos trabalhos (histórias em quadrinhos, vídeos, músi-
cas, atividades experimentais, simuladores, exercícios, entre 
outros). 

O oitavo capítulo, Uma proposta didáticopedagógi
ca para o ensino de ciências na educação infantil com o 
uso de atividade experimental e objeto digital de apren
dizagem: uma aplicação com base nos três momentos 
pedagógicos, propõe uma metodologia com atividades ex-
perimentais e objetos digitais de aprendizagem no ensino de 
ciências para a educação infantil. O objetivo é oportunizar à 
criança em idade pré-escolar o contato com a ciência e seus 
fenômenos, permitindo que ela consiga descobrir e sanar al-
gumas curiosidades por meio de observação, levantamento de 
hipóteses, questionamentos e reflexões, além de introduzi-la 
no universo das tecnologias de informação e comunicação.
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O nono capítulo, intitulado Função do primeiro grau: 
uma proposta para o nono ano do ensino fundamental, 
apresenta reflexões sobre as possíveis causas das dificulda-
des apresentadas pelos alunos no estudo de conteúdos algé-
bricos, além de discorrer sobre particularidades e intersecções 
da álgebra e da aritmética, propondo uma sequência didáti-
ca para o ensino de função do primeiro grau, cuja elaboração 
foi ancorada nos pressupostos teóricos do sociointeracionismo 
de Vygotsky, em que a interação social é uma condição para o 
aprendizado do indivíduo.

Marco Antônio Sandini Trentin
Doutor em Informática na Educação



Explorando a informática 
educativa como alternativa 

de ensino da geometria 
plana na educação básica

Caroline Saúgo* 
Adriano Canabarro Teixeira**

Marco Antônio Sandini Trentin** 

Introdução

Qualificar a educação no decorrer da vida escolar do indi-
víduo passa, dentre outras coisas, pela consideração da 
realidade na qual os indivíduos estão inseridos. É neces-

sário considerar a evolução da sociedade. Com o avanço rápido 
e constante do mundo tecnológico, acredita-se que a educação 
deve se adaptar às novas possibilidades de ensino abertas pela 
presença das tecnologias, já que é na escola que o sujeito com-
plexifica sua trajetória de construção do conhecimento. 

A construção do saber matemático exige o uso de métodos 
eficientes, já que essa área do saber desenvolve capacidades 

*  Mestre em Ensino de Ciências e Matemática. Professora de Matemática na rede 
privada. E-mail: carolinesaugo@upf.br

**  Doutor em Informática na Educação. Professor do Curso de Ciência da Com-
putação e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática da Universidade de Passo Fundo. E-mail: teixeira@upf.br

***  Doutor em Informática na Educação. Professor do Curso de Ciências de Com-
putação e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática da Universidade de Passo Fundo. E-mail: trentin@upf.br
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intelectuais primordiais para a vida da pessoa. Nesse contexto, 
acredita-se que uma possibilidade eficaz para a construção do 
saber matemático na escola é a utilização de recursos digitais. 
O aluno, utilizando-se dos recursos digitais disponíveis, não 
apenas aprende, mas constrói um caminho de saberes, por in-
termédio da experimentação, do erro refletido, do acerto e da 
tentativa, para atingir um objetivo, como é o caso da progra-
mação de computadores, por exemplo.

Nessa senda, no oitavo ano do ensino fundamental, no 
que tange à matemática, é que os alunos terão um estudo apro-
fundado sobre a geometria, em especial sobre os quadriláteros. 
É muito importante que eles a compreendam como uma cria-
ção humana, pois a geometria surgiu antes mesmo da escrita, 
no momento em que o homem sentiu a necessidade de se co-
municar e de representar formas vistas na natureza, construir 
moradias, templos, entre outras necessidades.

Como professor, é preciso pensar na matemática como 
uma área importantíssima na construção do raciocínio lógico e 
de propriedades intelectuais que serão diferenciais na vida do 
indivíduo e, assim, torná-la acessível, mostrar a sua beleza e 
a sua importância como um patrimônio da humanidade, fruto 
do desenvolvimento do homem, e que está em constante cons-
trução e transformação. Nesse sentido, com o desenvolvimen-
to desta pesquisa, buscou-se responder à seguinte pergunta: 
Qual o potencial da informática educativa para a compreensão 
de quadriláteros notáveis?

Posto isso, é possível apontar que o objetivo deste tra-
balho é explorar o potencial da informática educativa para a 
compreensão de quadriláteros notáveis a partir de uma sequ-
ência didática especificamente criada para tal fim. Como obje-
tivos específicos, destacam-se: a) aprofundar o conhecimento 
acerca da informática educativa e seus recursos, em especial a 
programação de computadores; b) conhecer ferramentas tecno-
lógicas utilizadas no ensino da geometria; c) refletir acerca dos 
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quadriláteros notáveis, utilizando recursos tecnológicos como 
uma proposta metodológica.

A proposta foi aplicada durante as aulas de Matemática 
com os alunos do oitavo ano do ensino fundamental de uma 
escola privada de Passo Fundo. A turma era composta por 31 
alunos, sendo 9 meninos e 22 meninas. Tratou-se de uma se-
quência didática para auxiliar no ensino das propriedades dos 
quadriláteros notáveis, que utiliza recursos tecnológicos como 
computadores, pesquisas no Google Maps, produção de mate-
rial no Google Drive e, por fim, construção de figuras e explora-
ção dessas propriedades com o uso do software Scratch.

Geometria e educação matemática

A educação passa por um momento crucial. A sociedade 
atual requer conhecimentos novos e diversos a todo o momento, 
impondo, também, ao professor, como parte integrante desse 
meio, uma reflexão e atualização de sua postura e de sua prá-
tica docente. A mera transmissão de informações já não tem 
mais vez em sala de aula. A informação pode ser acessada a 
qualquer momento em livros ou na internet. O que se precisa 
do professor é uma postura de orientador, de mediador do co-
nhecimento em sala de aula, pois, dessa maneira, sua função 
será sempre essencial. O professor precisa criar condições para 
que o aluno aprenda, para que ele construa o conhecimento 
matemático e para que esse conhecimento tenha sentido. O do-
cumento estadual Lições do Rio Grande assevera sobre o papel 
do professor nessa construção do conhecimento:

Na medida que é o aluno que constrói seu conhecimento num pro-
cesso singular que se desenvolve no coletivo da sala de aula, o 
professor é o organizador do ambiente e das situações de aprendi-
zagem, é questionador, incentivador, facilitador, mediador e ava-
liador desse processo (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 45).
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Para que isso aconteça, o professor precisa entender a 
matemática como um direito de todos os alunos, vencendo a 
ideia rotulada de que a matemática é a vilã dos saberes da 
escola. É função do professor, diante disso, torná-la acessível, 
evidenciar sua beleza e importância como um patrimônio da 
humanidade, fruto do desenvolvimento do homem, que está 
em constante construção. Justifica-se, dessa forma, a grande 
preocupação com o ensino e a aprendizagem da matemática, 
tema de grande destaque na Educação Matemática (EM) da 
atualidade. Segundo Pozo e Mortimer, o ensino e a aprendiza-
gem como um ciclo conjunto precisam andar juntos, de mãos 
dadas, pois “aprender e ensinar são verbos que tendem a ser 
conjugados juntos” (2002, p. 55-56). Caso contrário, o que acon-
tece é a separação entre os conhecimentos teóricos e a prática 
da sala de aula.

Uma das possibilidades na escolha de metodologias de 
ensino pelo professor é a da investigação matemática. Um dos 
aspectos relevantes da investigação é o fato de o aluno ter a 
chance de mobilizar os seus recursos cognitivos e afetivos vi-
sando atingir um objetivo. Segundo os autores Ponte, Brocardo 
e Oliveira (2009), nas investigações matemáticas, o aluno é 
chamado a agir como um matemático, não apenas na formula-
ção de questões, mas também na apresentação de resultados, 
na discussão com os colegas e com o professor.

Investigações matemáticas em sala de aula

Investigar é buscar compreender o que ainda não se sabe. 
Na visão dos matemáticos, investigar é descobrir relações en-
tre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, bus-
cando identificar as respectivas propriedades. Segundo Ponte, 
Brocardo e Oliveira (2009), a investigação matemática é rea-
lizada a partir de quatro momentos: reconhecimento da situa-
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ção, exploração preliminar e formulação de questões; formula-
ção de conjecturas (hipóteses); realização de testes, execução 
e refinamento das conjecturas; demonstração, argumentação 
do trabalho realizado. Ainda de acordo com os autores, esses 
quatro passos podem ser realizados pelos alunos em sala de 
aula, desde que o professor proporcione situações que favore-
çam esses acontecimentos.

Um dos aspectos contundentes da investigação matemá-
tica é que seja possível um envolvimento ativo do aluno, sendo 
essa uma condição fundamental para a aprendizagem. O aluno 
aprende quando estimula os seus recursos cognitivos e afetivos 
para atingir um objetivo. Ao solicitar o envolvimento do aluno 
nas atividades de investigação matemática, o professor qualifi-
ca a aprendizagem, torna o aluno sujeito do processo, evitando 
dar receitas prontas, incentivando-o a questionar, pesquisar, 
construir o seu próprio conhecimento. Para Ponte, Brocardo e 
Oliveira, uma aula de investigação matemática deve ser pla-
nejada e, além disso:

Uma atividade de investigação desenvolve-se habitualmente em 
três fases (numa aula ou conjunto de aulas): (I) introdução da ta-
refa, em que o professor faz a proposta à turma, oralmente ou por 
escrito, (III) realização da investigação, individualmente, aos pa-
res, em pequenos grupos ou com a toda a turma, e (III) discussão 
dos resultados, em que os alunos relatam aos colegas o trabalho 
realizado (2009, p. 25).

É importante ressaltar que, nesse tipo de aula, o profes-
sor continua sendo um elemento-chave, auxiliando os alunos a 
compreender o significado da investigação e a maneira como 
deve ser realizada. Diante disso, uma das maneiras de desen-
volver uma aula de investigação matemática é a utilização de 
recursos que tornem as aulas mais atrativas e interessantes 
para o aluno, que amplifiquem seu desejo de se tornar parte 
desse meio e que o desafiem a construir e a crescer. Assim, é 
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producente promover atividades para oportunizar o estabele-
cimento de processos que possibilitem a exploração e a formu-
lação das questões, a formulação de conjecturas, o teste e a 
reformulação das conjecturas e, ainda, a justificação de con-
jecturas e a avaliação do trabalho, que é de grande valia para 
todo o processo. 

Durante o ensino fundamental, por exemplo, é importan-
te que o professor tenha como parte de seus objetivos promover 
o desenvolvimento de competências de leitura, escrita e reso-
lução de problemas, já que ler e escrever matematicamente, 
além de compreender a linguagem comum, significa utilizar 
pelo menos três linguagens matemáticas específicas: a aritmé-
tica, a algébrica e a geométrica. A seguir, em função do caráter 
deste trabalho, serão abordados os conceitos de geometria e 
sua relevância para um eficiente ensino de matemática.

Geometria plana no oitavo ano do ensino 
fundamental

A geometria é um campo matemático que começa a ser 
desenvolvido desde a educação infantil, quando as crianças co-
meçam a identificar formas. Durante os anos iniciais, o aluno 
classifica as formas quanto ao número de lados, por exemplo, e 
já identifica algumas formas quanto à sua nomenclatura, como 
quadrado, triângulo, etc. É no ensino fundamental que esses 
conhecimentos passam a ser ampliados e tem início uma cons-
trução de conceitos, por meio da forma empírica e, até mesmo, 
com a apresentação de axiomas matemáticos e a utilização de 
uma linguagem matemática formal.

Conforme os Parâmetros Curriculares (1998, p. 86), du-
rante o oitavo ano do ensino fundamental, “[...] os problemas 
de Geometria vão fazer com que o aluno tenha seus primeiros 
contatos com a necessidade e as exigências estabelecidas por 
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um raciocínio dedutivo. Isso não significa fazer um estudo ab-
solutamente formal e axiomático”. Ainda nesse contexto, em-
bora nesse nível de ensino seja necessária a apresentação de 
algumas demonstrações, com o objetivo de mostrar sua força 
e significado, é importante que não se abandonem as verifi-
cações empíricas, pois essas permitem produzir conjecturas 
e ampliar o grau de compreensão dos conceitos envolvidos. 
Dentre os conteúdos programáticos para esse nível de ensino, 
tem-se, na geometria, a identificação e a demonstração das 
propriedades dos quadriláteros. Entre os conteúdos programá-
ticos tratamos da demonstração mais formal com a linguagem 
matemática mais sofisticada. Na demonstração usamos essa 
linguagem mais formal.

A maneira como geralmente se trabalha tal conteúdo en-
volve a construção das figuras geométricas planas com o uso 
de régua e esquadros. Os alunos reproduzem-nas nos seus ca-
dernos, como também em cartazes, a fim de expor os trabalhos. 
Dentro do escopo desta pesquisa, buscou-se explorar algumas 
possibilidades da informática educativa como alternativa di-
dática para o ensino de geometria plana.

Informática educativa

A presença das tecnologias da informação e comunica-
ção está cada vez mais comum na vida do ser humano. Vive-
mos em uma sociedade informatizada, na qual é possível estar 
conectado durante a maior parte do tempo, seja para buscar 
informações ou mesmo para se comunicar com pessoas que es-
tão distantes, são ações que facilitam o nosso dia a dia e nos 
permitem realizar várias tarefas em um curto espaço de tempo. 
Assevera Fróes que:
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A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras ferramentas, 
por vezes consideradas como extensões do corpo, à máquina a va-
por, que mudou hábitos e instituições, ao computador que trouxe 
novas e profundas mudanças sociais e culturais, a tecnologia nos 
ajuda, nos completa, nos amplia... Facilitando nossas ações, nos 
transportando, ou mesmo nos substituindo em determinadas ta-
refas, os recursos tecnológicos ora nos fascinam, ora nos assustam 
(1996, p. 01).

Essas mudanças comentadas pelo autor interferiram, 
desde o início do seu uso, em vários aspectos da nossa vida, em 
nosso modo de agir e, até mesmo, de pensar. Na escola, essas 
mudanças também foram necessárias e a inserção das tecno-
logias está cada vez mais presente. É importante que a escola 
desenvolva seu papel usando as tecnologias a favor do apren-
dizado e da construção de conhecimento dos seus estudantes 
e, ao mesmo tempo, prepare-os para a vida social e as relações 
interpessoais, buscando novos desafios e, principalmente, des-
pertando no aluno o gosto pelo aprendizado e pela busca do 
conhecimento. Nesse sentido, Papert salienta que:

Os cidadãos do futuro precisam lidar com desafios, enfrentar um 
problema inesperado para o qual não há uma explicação preesta-
belecida. Precisamos adquirir habilidades necessárias para parti-
cipar da construção do novo ou então nos resignarmos a uma vida 
de dependência. A verdadeira habilidade competitiva é a habilida-
de de aprender. Não devemos aprender a dar respostas certas ou 
erradas, temos de aprender a solucionar problemas (2007, p. 122).

Desse modo, é preciso incentivar o uso das tecnologias 
que estão disponíveis para que se dinamizem os processos edu-
cativos. A adoção de tecnologias como recursos a serem uti-
lizados na educação tem como um de seus objetivos motivar 
os estudantes a buscar as informações desejadas, desenvolver 
habilidades, autonomia e criatividade, para que o paradigma 
de “educação bancária” seja quebrado e a educação seja vista 
como entretenimento.
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A utilização do computador nas escolas pode seguir as 
seguintes linhas: instrucionista ou construtivista. A instrucio-
nista informatiza os métodos tradicionais de ensino, nos quais 
o computador assume o papel de máquina de ensinar, forne-
cendo informações construídas por pensadores, que elaboram 
o conteúdo disponibilizado aos alunos. Desse modo, encaminha 
uma aprendizagem de caráter mecânico, não possibilitando ao 
aluno a construção do pensamento, deixando o professor como 
protagonista do processo. Já a abordagem construtivista deixa 
o aluno livre para expressar o seu conhecimento, refletir so-
bre suas ações dentro do próprio saber, elaborando e buscando 
a construção do conhecimento. O construtivismo proporciona, 
assim, desafios aos alunos, nos quais eles precisam desenvol-
ver o pensamento, criar e, ainda, conflitar com suas descober-
tas.

Papert, ex-aluno e seguidor de Piaget, elaborou uma te-
oria denominada construcionismo, teoria essa que realça a ne-
cessidade de o conhecimento novo conectar-se ao já existente 
no indivíduo para que haja uma aprendizagem significativa. 
O pesquisador considerava a inclusão dos computadores como 
uma forma de contribuir para a formação dos indivíduos, seja 
na família, na educação ou na sociedade como um todo. A prin-
cipal função dos computadores, acerca disso, era a de facilitar 
a vida das pessoas e ajudá-las a ter autonomia na busca de 
novos conhecimentos, sem que precisassem, necessariamente, 
da ajuda de outros indivíduos. Em A máquina das crianças: 
repensando a escola na era da informática, Papert enfatiza:

Construcionismo, minha reconstrução pessoal do cons-
trutivismo, apresenta como principal característica o fato 
de examinar mais de perto do que os outros ismos educa-
cionais a ideia de construção mental. Ele atribui especial 
importância ao papel das construções no mundo como um 
apoio para o que ocorre na cabeça, tornando-se, assim, uma 
concepção menos mentalista (2007, p. 137).
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Diante disso, a proposta desta pesquisa é baseada no 
construcionismo de Papert (2007), o qual considera o aluno 
como o centro da aprendizagem. O estudante pode construir 
seus conhecimentos por intermédio de reflexões sobre suas 
falhas e não apenas assimilar informações transmitidas pelo 
professor. O autor usa o provérbio africano: “se um homem tem 
fome, você pode dar-lhe um peixe, mas é melhor dar-lhe uma 
vara e ensiná-lo a pescar” (2007, p. 134) para exemplificar a 
relação entre a educação tradicional, em que o ensino é levado 
às crianças e, a partir disso, elas precisam apenas absorver os 
conhecimentos expostos, e o construcionismo, em que as crian-
ças, utilizando o computador como instrumento de “pesca”, fa-
rão melhor descobrindo sozinhas. 

Proposta metodológica da pesquisa

A presente proposta de sequência didática visa aliar os 
conteúdos matemáticos envolvidos com a utilização da infor-
mática educativa, em especial o software Scratch. Além da 
aprendizagem dos conceitos concernentes à geometria plana, 
do estímulo ao trabalho em grupo e a habilidade de pesquisa, 
desejava-se que os alunos fossem capazes de buscar as infor-
mações e organizá-las de maneira clara e objetiva. Para tanto, 
a sequência foi realizada em três etapas:

a) Primeira etapa

Objetivo: identificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos 
referentes ao reconhecimento das figuras geométricas.

Recursos utilizados: Google Drive, computadores e Google Maps.

Tempo estimado: 2 períodos.
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Metodologia: solicitou-se que a turma se organizasse 
em grupos com até seis integrantes. A partir disso, foi reali-
zado um sorteio, em que cada grupo recebeu o nome de um 
quadrilátero (paralelogramo, losango, quadrado, retângulo e 
trapézio). Cada grupo ficou responsável pela realização das 
tarefas referentes ao quadrilátero recebido até o final da ati-
vidade. Após o sorteio, os grupos foram até o laboratório de 
informática para uma pesquisa no Google Maps em que deve-
riam identificar lugares, paisagens ou estruturas com a forma 
do seu quadrilátero.

Foi criada uma apresentação coletiva no Google Drive, 
em que cada grupo postou a imagem que pesquisou no Goo-
gle Maps e as características que lembravam sobre sua figura. 
Então, todos os integrantes do grupo conversaram para siste-
matizar as características do seu quadrilátero. A conclusão foi 
postada na apresentação para que a turma toda tivesse acesso 
a ela. Ao final de cada etapa da proposta, os alunos anotaram 
os resultados nesse espaço compartilhado, finalizado na últi-
ma etapa do processo.

b) Segunda etapa

Objetivo: identificar as propriedades dos quadriláteros notáveis.

Recursos utilizados: laboratório de informática, pesquisas no Google,  
na Wikipédia e no Google Drive.

Tempo estimado: 2 períodos.

Metodologia: os grupos tiveram um determinado mo-
mento para ir até o laboratório de informática e pesquisar as 
propriedades da sua figura. Logo após, foi proposto um semi-
nário, no qual deveriam expor o resultado encontrado para o 
grande grupo. Então, a professora realizou intervenções pon-
tuais, explanando os elementos teóricos pertinentes e identifi-



Caroline Saúgo, Adriano Canabarro Teixeira, Marco Antônio Sandini Trentin24

cados como necessários durante a observação das atividades 
dos alunos. Em seguida, os grupos criaram um verbete, ou seja, 
uma definição que sintetizasse as propriedades estudadas e, 
ainda, que comparasse essas com as definições que constam 
na Wikipédia.

Para finalizar, os grupos deveriam postar o verbete e as 
propriedades estudadas no início dessa etapa nas lâminas co-
letivas e apresentar para a turma. Até tal momento, cada gru-
po teria criado pelo menos três lâminas.

c) Terceira etapa

Objetivo: verificar se as propriedades foram compreendidas e se os 
alunos conseguem identificá-las em atividades práticas que apre-
sentem tais propriedades. 

Recursos utilizados: laboratório de informática e software Scratch.

Tempo estimado: 2 períodos..

Metodologia: na etapa final, os alunos deveriam apli-
car os conhecimentos obtidos ao longo da atividade com o pro-
pósito de construir as figuras geométricas utilizando o softwa-
re Scratch. Cada estudante deveria representar a sua figura 
geométrica, comentando os blocos de código do Scratch, des-
tacando qual propriedade do quadrilátero em questão estava 
sendo aplicada em sua figura.

A Figura 1 mostra que, ao clicar com o botão direito do 
mouse, surge uma tela amarela na qual é possível que o pro-
gramador escreva algumas observações no campo de progra-
mação. Desse modo, os alunos podem registrar as proprieda-
des que estavam sendo aplicadas na construção de cada figura.



Explorando a informática educativa como alternativa de ensino da geometria... 25

Figura 1 – Ferramentas do Scratch

Fonte: software Scratch. Acesso em: 2 jun. 2015.

Ao finalizar esse processo, foi realizado um sorteio entre 
os grupos, para que desenhassem no Scratch as figuras dos co-
legas, a fim de que os demais grupos tivessem a oportunidade 
de desenhar outras figuras e demonstrar a sua compreensão 
dos conceitos estudados.

Análise dos resultados

Ao realizar a aplicação da sequência didática, buscou-
-se observar, em todas as aulas, o envolvimento dos alunos e 
a sua relação com a disciplina de matemática. Em razão dos 
imprevistos relacionados à utilização da sala de informática, 
algumas modificações precisaram ser feitas para que fosse 
possível dar continuidade ao trabalho. Ao analisar os resulta-
dos obtidos, buscou-se responder à pergunta de pesquisa: qual 
o potencial da informática educativa para a compreensão de 
quadriláteros notáveis?.

Durante essas aulas, foi possível perceber que a relação 
que eles tinham com a matemática estava diferente, pois che-



Caroline Saúgo, Adriano Canabarro Teixeira, Marco Antônio Sandini Trentin26

gavam muito mais entusiasmados à aula, não reclamavam de 
sono ou de preguiça, não usavam o livro, faziam anotações no 
caderno sem que fosse solicitado, trocavam ideias com os cole-
gas, discutiam assuntos relacionados à disciplina, não pediam 
respostas prontas e questionavam apenas o que seu grupo não 
conseguia resolver. Ou seja, durante essa atividade, percebeu-
-se que os alunos estavam mais autônomos, curiosos e motiva-
dos para aprender.

A mudança da sala de aula para a sala de informática 
também foi muito positiva, pois o ambiente diferente e os com-
putadores os mantinham muito mais focados e interessados. 
Ao corrigir as provas, especificamente a parte que envolvia os 
conhecimentos dos quadriláteros, percebeu-se que a maioria 
da turma conseguiu resolver as questões de forma satisfatória.

Ao trabalhar especificamente com a programação de 
computadores utilizando o Scratch, os alunos precisaram exer-
citar habilidades que normalmente não necessitam em sala 
de aula, como a persistência, por exemplo. Em sala de aula, 
quando não conseguem realizar determinada tarefa, os estu-
dantes geralmente esperam até a correção, de modo a regis-
trar a resposta mecanicamente. Porém, ao programar, eles não 
poderiam apenas esperar, pois não havia como alguém dar a 
resposta, visto que eram eles mesmos que precisavam decidir 
quais comandos utilizar e explicar o porquê desses comandos. 
O raciocínio lógico, a compreensão dos conceitos estudados ao 
longo da semana, a persistência, a paciência e a autonomia 
foram habilidades necessárias naquela situação.

Foram realizados alguns questionários para que os alu-
nos respondessem anonimamente após cada etapa realizada, e 
uma das perguntas era referente ao uso da programação de 
computadores para a aprendizagem do conteúdo,1 na qual os 

1 Escolheu-se tal atividade porque nela era possível avaliar o aprendizado constru-
ído em torno do conteúdo escolhido.
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alunos deveriam assinalar uma das seguintes alternativas: 
baixa, média ou alta. Em seguida, deveriam justificar a escolha.

As justificativas foram muito interessantes e apresenta-
remos aquelas que julgamos importantes para a composição da 
resposta à questão de pesquisa. Segue o comentário do aluno 
que assinalou a classificação “baixa”: “Eu escolhi baixa porque 
eu não consegui fazer o que a professora havia pedido. Eu estu-
dei os trapézios, porém não sei perfeitamente bem. No entanto, 
não consegui colocar esse estudo em prática no Scratch. Para 
outros alunos que conseguiram dominar o Scratch, pode-se di-
zer que eles conseguiram aprender mais que eu”.

Um aluno que atribuiu importância “média”, respondeu 
o seguinte: “[...] eu assinalei média, pois acho que o programa 
não nos ensinou tanto quanto os trabalhos sobre quadriláteros 
feitos em aula, mas, de forma geral, nos ajudou a desenhar os 
quadriláteros com graus e passos”. Por fim, um dos alunos que 
assinalou a opção “alta” justificou-se da seguinte maneira:

Bom, eu respondi na pergunta acima alta, porque para mim foi 
muito importante. Foi bom, porque quando tentamos fazer o tra-
pézio ou o paralelogramo, foi necessário pensar nas propriedades 
desses quadriláteros, para saber como era a medida dos lados e 
dos ângulos internos deles. Na atividade no Scratch, colocamos em 
prática aquilo que havíamos estudado em aula, colocamos à prova 
aquilo que vimos, se tínhamos mesmo aprendido as propriedades 
dos quadriláteros. Foi bom, também, colocar o porquê de andar 
tantos passos ou girar tantos graus para formar a figura no palco, 
porque assim formamos o nosso conceito do porquê daquilo.

Ao retomar a pergunta norteadora desta pesquisa, “qual 
o potencial da informática educativa para a compreensão de 
quadriláteros notáveis?”, é possível afirmar que a sequência 
desenvolvida auxiliou os estudantes na compreensão dos con-
ceitos matemáticos estudados, ajudou no desenvolvimento do 
raciocínio lógico, tornou-os protagonistas do seu aprendizado. 
A utilização da programação de computadores, em especial, 
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auxiliou no processo de aprendizagem dos quadriláteros no-
táveis, na motivação dos estudantes ao aprenderem algo novo, 
na representação dos quadriláteros, fazendo com que eles per-
cebessem os detalhes de cada figura e a importância dessas 
propriedades para a construção delas.

Considerações finais

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma 
sequência didática de ensino de quadriláteros notáveis com 
o uso de programação de computadores. Desejou-se identifi-
car sua eficácia para o ensino do conteúdo em questão. Nesta 
proposta, sistematizada e registrada no blog “Programando a 
Geometria”,2 o professor age como um mediador do conheci-
mento, orientando o aluno e propiciando uma aprendizagem 
significativa e ativa.

A sequência foi aplicada em uma escola da rede priva-
da, em Passo Fundo, com 31 alunos de uma turma do oitavo 
ano do ensino fundamental. Foram explorados os conceitos dos 
quadriláteros e, especificamente, as propriedades de cada um. 
Foram utilizados recursos na web, pesquisas, construção de 
uma apresentação coletiva no Google Drive e, para finalizar, 
utilizou-se a programação de computadores com o uso do sof-
tware Scratch, para que os alunos pudessem desenvolver um 
trabalho dinâmico e criativo, utilizando os conceitos estudados 
ao longo das aulas.

Ao refletir sobre a análise da aplicação da sequência di-
dática, pode-se dizer que a sequência auxiliou os estudantes a 
ser mais autônomos, criativos e a desenvolver seu raciocínio 
lógico e a aprendizagem significativa de forma mais leve. Nes-
se sentido, destaca-se o relato de um estudante:

2 Disponível em: <http://programandogeometriaplana.weebly.com>. Acesso em: 30 
ago. 2015.
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Eu acredito que é uma atividade importante e diferente, que nos 
ajuda a entender melhor os conteúdos de uma forma mais leve, 
não apenas aluno, quadro e professor. Nessas atividades, pelo me-
nos para mim, o aluno consegue se esforçar mais para algo que 
ele quer conquistar, como por exemplo, o entendimento do assun-
to/conteúdo. Eu gostei muito dessa atividade, pois acredito que 
aprendi tudo de uma forma mais leve.

O comentário desse estudante permite considerar o 
quanto os alunos sentem a necessidade de aulas menos expo-
sitivas e mais interativas, do quão desejosos de participar do 
processo eles são, de se tornar integrantes da construção do 
seu conhecimento e não apenas receber informações e repeti-
-las em atividades.
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Na visão de Daher e Morais (2007), a motivação do apren-
dizado da matemática consiste em um processo de ensino em 
busca da criação de estratégias na abordagem dos conteúdos. 
Assim, o maior desafio do ensino é “provocar” no estudante o 
interesse pelo conteúdo. Para que isso seja possível, é necessá-
rio que os docentes procurem meios inovadores e criativos para 
transformar a escola atual em um ambiente que potencialize o 
crescimento e o desenvolvimento do estudante. Dessa forma, a 
matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão 
por meio de metodologias que enfatizem a criatividade, da ini-
ciativa pessoal, do trabalho coletivo, da autonomia advinda da 
própria capacidade de enfrentar desafios, com o que o uso da 
tecnologia pode contribuir.

A importância de um ensino com as novas exigências da 
sociedade contemporânea evidencia-se na medida em que a 
tecnologia passa a fazer parte da vida das pessoas. A tecnolo-
gia demonstra ser um importante recurso para o sistema edu-
cacional como aspecto integrante de sua estrutura pedagógica. 
Também, pode ser um grande aliado para o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos na medida que possibilita um trabalho 
que se adapta a diferentes ritmos de aprendizagem e permite 
que o aluno aprenda por meio da interação e da experimen-
tação. Dessa forma, as experiências com o uso de computador 
têm estabelecido uma nova relação aluno-professor, trazendo 
uma maior proximidade e promovendo a interação e a colabo-
ração de ambos e, também, na relação aluno-aluno. Nesse sen-
tido, o uso desses recursos pode trazer significativas contribui-
ções para se repensar o processo de ensino e aprendizagem da 
matemática, representando a superação da prática tradicional 
presente, muitas vezes, na prática docente. 

O motivo da escolha do assunto é referente às dificul-
dades dos alunos para interpretar problemas relacionados à 
função do segundo grau. Na maioria das vezes, a dificuldade 
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não está no cálculo em si, mas na interpretação do problema, 
em que os alunos não conseguem interpretar o significado dos 
valores encontrados, como os valores das coordenadas do vérti-
ce e o zero da função. Esse conteúdo é estudado em turmas de 
1° ano do ensino médio e faz parte tanto da disciplina de Mate-
mática quanto da de Física. Em ambas as disciplinas, o conte-
údo é estudado quase que simultaneamente durante o mesmo 
trimestre, sendo que, muitas vezes, é trabalhado de maneira 
descontextualizada da realidade do aluno e sem relação entre 
as disciplinas, ou seja, “cada matéria em sua gaveta”. A disci-
plina de Física, responsável pela aplicação e pelos estudos dos 
fenômenos físicos, poderia auxiliar a relacionar as disciplinas 
e dar sentido à matéria, de maneira interdisciplinar, contex-
tualizando o conteúdo e contribuindo, assim, para diminuir as 
dificuldades existentes durante o processo de ensino e apren-
dizagem das disciplinas. 

É com o objetivo de diminuir as dificuldades no processo 
de aprendizagem que será apresentada, neste trabalho, uma 
proposta alternativa de ensino do conteúdo função polinomial 
do segundo grau, com enfoque baseado no estudo de fenômenos 
físicos de lançamento de projéteis. Para isso, foi concebida uma 
sequência didática composta de várias atividades/etapas, cujo 
protagonista será um aparato tecnológico, com destaque para 
a placa de robótica Arduino e o uso de um simulador on-line. A 
partir das observações dos alunos, em especial dos dados cap-
turados pelo aparato robótico, uma série de atividades, prévias 
e posteriores aos lançamentos desse aparato, fará parte dessa 
sequência a fim de auxiliar em uma melhor compreensão por 
parte dos estudantes. Esse aparato, quando lançado, realiza 
medições variadas, relativas à altura e ao tempo, o que permi-
te que sejam explorados conceitos como posição, velocidade e 
aceleração. Denominamos esse aparato de recurso tecnológico 
(RT).
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Serão realizadas oito etapas para o desenvolvimento 
de tal sequência didática, nas quais os alunos responderão a 
questionários específicos relativos a cada uma, para a poste-
rior análise dos resultados. Outra forma de avaliação das ati-
vidades é pelo “diário de bordo”, no qual o professor registrará 
sobre o modo como o trabalho foi desenvolvido, as dificuldades 
decorrentes com o desenvolvimento do trabalho, as reflexões 
sobre as atividades, entre outras questões.

A robótica educacional como 
alternativa didática

De acordo com Castilho (2002), os sistemas robotizados 
fazem parte de nossas vidas há bastante tempo. Segundo o 
autor, os robôs são, hoje, realidades fantásticas programadas 
para se adaptar ao ambiente e interagir com o meio e são de-
senvolvidos a serviço do homem. Ainda, o autor relaciona a 
palavra robótica ao estudo e à manipulação de robôs. Para ele, 
existem dois tipos de robótica: a industrial e a educacional. A 
robótica industrial é mais conhecida por desenvolver robôs 
para a utilização na indústria, na medicina, em pesquisas, e 
até substitui o homem em atividades consideradas perigosas e 
inacessíveis. Já a robótica educacional é voltada a desenvolver 
projetos educacionais, envolvendo atividades de construção e 
manipulação de robôs, com o objetivo de proporcionar ao aluno 
um ambiente de aprendizagem no qual possa desenvolver o 
raciocínio, a criatividade e os saberes de diferentes áreas do 
conhecimento. Por isso, o autor afirma que a robótica educacio-
nal também é conhecida como robótica pedagógica, pois pode 
promover ambientes de aprendizagem em que o aluno seja ca-
paz de montar e programar um robô ou um sistema robotizado.
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Atualmente, a robótica apresenta-se como uma área tec-
nológica recente, sendo apontada como mais uma ferramenta 
possível para o aprendizado, devido ao seu potencial de pos-
sibilitar um ensino em que as áreas do conhecimento se “co-
municam” e são trabalhadas em um mesmo projeto educativo, 
ou seja, promovendo um ensino interdisciplinar, com base na 
construção de um ambiente de aprendizagem coletivo. 

Na visão de D’Abreu (1999), a ideia central da robótica 
pedagógica é propiciar ambientes de aprendizagem baseados 
em dispositivos robóticos que permitam a construção do conhe-
cimento nas diferentes áreas das ciências. O autor considera 
que, com a utilização da robótica, pode-se trabalhar com mon-
tagem de dispositivos, programação e conceitos ligados a dife-
rentes matérias curriculares. 

Siebra e Lino (2010) também defendem o uso da robótica 
em sala de aula, possibilitando o amadurecimento de conceitos, 
uma vez que os alunos precisam colocá-los em prática.

Por promover diálogos nas diferentes áreas do saber, 
a robótica torna-se um interessante campo a ser explorado 
no âmbito da educação, seus projetos envolvem situações de 
aprendizagem pela resolução de problemas que possibilitam 
o rompimento com a perspectiva fragmentada do currículo 
escolar, abordando temas para a discussão que promovam a 
interdisciplinaridade nas diferentes áreas do conhecimento, 
tornando os alunos ativos no processo de aprendizagem. 

Para Fazenda (1993), a interdisciplinaridade é uma ati-
tude positiva diante do conhecimento, que envolve mudança 
de comportamento e tomada de decisão e, por isso, promove 
a cooperação, o trabalho e o diálogo entre as pessoas, entre 
as disciplinas e entre outras formas de conhecimento. Ainda, 
para a autora, a característica da atitude interdisciplinar é a 
ousadia da busca, da pesquisa, é a transformação da insegu-
rança no exercício do pensar.
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Assim, a robótica, por propiciar aplicações práticas de 
diferentes conteúdos e por relacionar conceitos de diferentes 
áreas do saber, pode ser uma importante ferramenta para pro-
mover a interdisciplinaridade. Por meio dela, o educando pode 
formular seu conhecimento com base em suas próprias obser-
vações, o que pode facilitar a compreensão das relações entre 
conceitos e conteúdos. 

D’Ambrósio, Crema e Weil (1993) consideram a robóti-
ca educacional uma ferramenta de aplicação da tecnologia na 
área pedagógica. De acordo com os autores, a robótica oferece 
aos professores a oportunidade de vivenciar experiências se-
melhantes à vida cotidiana do aluno, promovendo, assim, um 
melhor desempenho. 

Para Santos, Nascimento e Bezerra (2010), a robótica 
traz vários benefícios para o processo de ensino e aprendiza-
gem nos diversos níveis educacionais, pois estimula o espírito 
investigativo, fazendo com que o aluno questione e seja capaz 
de relacionar diferentes conhecimentos como forma de solucio-
nar um problema.

Stefanello et al. (2013) acreditam que, pela robótica edu-
cacional, é possível a construção do conhecimento pelo aluno, 
utilizando-se de investigações, construções e simulações, obje-
tivando a estimulação prática do conteúdo assimilado em sala 
de aula como maneira de garantir a aprendizagem. Para os 
autores, a robótica educacional também contribui para o de-
senvolvimento de competências e habilidades no estudante, 
como raciocínio lógico, habilidades manuais e estéticas, rela-
ções interpessoais e a devida utilização e relação de conceitos 
aprendidos em diversas áreas do conhecimento.

Nessa perspectiva, a robótica demonstra ser um impor-
tante instrumento de uso escolar, servindo como um recurso 
para o desenvolvimento do intelecto e como veículo de apren-
dizagem. Essa é considerada por muitos autores uma impor-
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tante estratégia de ensino por criar ambientes que geram au-
tonomia no aprendizado. A robótica também pode contribuir 
no incentivo à pesquisa por meio de relatos de experiências, 
relatos de observações e análise dos resultados. Nesse sentido, 
pode promover uma maneira diferenciada de trabalhar concei-
tos disciplinares, favorecendo a interdisciplinaridade de dife-
rentes áreas do saber. 

Dessa maneira, a robótica educacional pode contribuir 
para uma aprendizagem mais efetiva em diferentes níveis de 
ensino, pois favorece aplicações práticas de conceitos científicos 
e proporciona, assim, aos alunos e professores, novas maneiras 
e possibilidades de aprendizagem por meio da tecnologia.

Produto educacional

O principal foco de investigação neste trabalho é referen-
te à elaboração de uma proposta didática que utilize, além dos 
conhecimentos prévios dos alunos, recursos tecnológicos digi-
tais para o ensino e a aprendizado da função polinomial do se-
gundo grau. A finalidade do trabalho é avaliar sua viabilidade 
operacional no contexto da sala de aula bem como verificar se 
ela auxilia no processo interativo e dinâmico na construção do 
conhecimento. Para tanto, organizaram-se as atividades des-
critas a seguir.

A primeira atividade consiste no preenchimento do “ques-
tionário de sondagem” pelos alunos, com o objetivo de analisar 
o que eles aprenderam ou o que lembram sobre a função do 
segundo grau. Com essa atividade, o professor saberá o nível 
dos conhecimentos dos alunos, o que lhe auxiliará na definição 
das atividades posteriores.

Na segunda atividade, o professor solicita que os alunos 
formem grupos de no máximo quatro integrantes. Logo após, 
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leva os alunos para o laboratório de informática, entrega o 
“questionário de conceitos” e solicita que o respondam. Esse 
questionário é referente a alguns conceitos físicos e matemá-
ticos que servirão de subsídio para as atividades posteriores, 
como os conceitos de grandeza, de aceleração gravitacional, 
de função e de plano cartesiano. Posteriormente, cada repre-
sentante do grupo terá que expor seus achados, sendo que o 
professor poderá intervir, explanando elementos teóricos per-
tinentes aos conceitos pesquisados.

Na terceira atividade, os alunos serão questionados se já 
ouviram falar ou se têm algum conhecimento sobre a área de 
robótica. O professor, a partir das respostas dos alunos, pode-
rá intervir apresentando algumas ideias sobre a utilização da 
robótica na indústria e também como aliada ao processo de en-
sino e aprendizagem. Posteriormente, será apresentado para 
os alunos um recurso tecnológico construído pelo grupo de pes-
quisa da Universidade de Passo Fundo para desenvolvimento 
de conceitos da função polinomial do segundo grau (Figuras 2 e 
3). Será explicado para os alunos sobre a sensibilidade das pe-
ças que compõem o dispositivo, sobre o que foi necessário em-
balar e proteger para que não fosse danificado ao cair no chão. 

 
Figura 1 – Esquemático do dispositivo

Fonte: Elaboração dos autores.
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Figura 2 – Aparato completo com seus componentes protegidos

            Fonte: Elaboração dos autores.

                          Figura 3 – Dispositivo protegido e embalado

                                 Fonte: Elaboração dos autores.

Serão descritas as peças principais que compõem esse 
dispositivo, como o Arduino Nano (Figura 4), o sensor baro-
métrico BMP180 (Figura 5), dois botões e uma bateria (Figura 
1). Será explicado aos alunos que o dispositivo quando lançado 
o sensor capta dados, como a pressão atmosférica, e repassa 
à placa de Arduino. Para a obtenção dos dados, o Arduino é 
conectado ao computador, então, um programa feito para tal lê 
os dados que o Arduino capturou e faz a conversão da pressão 
atmosférica para altitude. 
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                 Figura 4 – Arduino Nano (2015)

                 Fonte: Elaboração dos autores.

                         Figura 5 – Sensor BMP180 (ADAFRUIT, 2015)

                                           Fonte: Elaboração dos autores.

Serão realizados alguns lançamentos do RT no pátio da 
escola e os alunos, organizados em grupos, terão que responder 
o “questionário da aula prática”. Esse questionário apresenta 
algumas questões sobre as grandezas envolvidas no lançamen-
to do RT, a relação de dependência entre as grandezas altura 
e tempo, se o lançamento do RT representa uma função, como 
colocar essas grandezas nos eixos cartesianos x e y. Espera-se 
que, com o experimento do lançamento do RT, os alunos perce-
bam a relação dos conceitos físicos e matemáticos envolvidos 
para, então, o professor explicar uma das aplicações práticas 
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do conteúdo função polinomial do segundo grau – lançamento 
de projéteis, que é estudado em Física.

Na quarta atividade, os dados capturados pelo Arduino 
(altura versus tempo) serão entregues para os alunos. Será so-
licitado que, a partir desses dados, construam, em papel mili-
metrado, o gráfico da função e respondam o “questionário de 
interpretação”. Nesse questionário, constam questões como: a 
forma gráfica da curva, a concavidade, os intervalos de tempo 
em que a função é crescente e decrescente, se a função, de for-
ma geral, é crescente ou decrescente, os instantes em que o RT 
está no chão, a maior altura do RT, o instante que gerou maior 
altura, os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x e o eixo 
y, o domínio e a imagem da função, o motivo pelo qual, quando 
lançamos o RT para cima, após um determinado intervalo de 
tempo, ele começa a cair, entre outras questões.

Na quinta atividade, o professor retoma as questões da 
aplicabilidade da função e define a função polinomial do se-
gundo grau a partir do lançamento do RT. O professor constrói, 
no quadro, o gráfico que os alunos fizeram na atividade ante-
rior (gráfico da posição do RT) e lança alguns questionamentos 
de interpretação referentes a esse gráfico, como:

– Qual é a forma gráfica da função do segundo grau? 
– Nessa questão, os alunos devem responder que a função do 

segundo grau tem como forma gráfica uma parábola.
– Qual é a concavidade da função? 

– Os alunos devem concluir que o gráfico tem concavidade 
voltada para baixo.

– Quais os intervalos de tempo em que a função é crescente e 
decrescente? 
– Nessa questão, os alunos precisam analisar o eixo x e as-

sim responder os intervalos de tempo em que a função cres-
ce e decresce.
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– O que acontece com a altura do RT com o passar do tempo? 
– Os alunos devem perceber que a altura vai aumentando 

até alcançar seu ponto mais alto e depois diminui. Dessa 
forma, o professor concluirá com os alunos que a função 
é decrescente. Nessa questão, também pode ser explicado 
o conceito de ponto máximo, ou seja, o maior ponto que a 
curva assume. 

– Quais os instantes em que o RT está no chão? 
– Os alunos deverão, ao analisar o gráfico, chegar à compre-

ensão de que, se o RT estava no chão, significa que a sua 
altura é igual a zero. Assim, será explicado o conceito de 
zero da função ou raiz da função.

– Em qual instante o RT atingiu a altura máxima? Qual é essa 
altura máxima? 
– Nessa questão, o professor define o conceito de coordena-

das do vértice dando ênfase sobre a simetria da curva em 
relação a esse ponto. Os alunos também deverão perceber 
que o ponto xv representa o ponto médio entre as raízes ou 
zeros da função e que calculando a imagem desse ponto 
obtêm-se o yv.

– Observando o gráfico, qual é o domínio e a imagem da fun-
ção?
– Nessa questão, os alunos devem chegar à compreensão de 

que o gráfico trata de dados referentes a fenômeno da na-
tureza e que, por isso, não pode existir tempo negativo e 
nem altura negativa. Portanto, nesse caso, o domínio e a 
imagem da função só podem assumir valores positivos.

– Em que pontos o gráfico intercepta o eixo x e o eixo y? 
– Nessa questão, deverá ser retomado como é formado um 

ponto no plano cartesiano.
– Qual é o motivo pelo qual, quando lançamos o RT para cima, 

após um determinado intervalo de tempo, ele começa a cair? 
– Os alunos devem associar tal fato à lei gravitacional.
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Com essa atividade, espera-se que o aluno consiga com-
preender conceitos da função polinomial do segundo grau (a 
forma gráfica, a concavidade, o zero da função ou a raiz da 
função, as coordenadas do vértice, o domínio e a imagem da 
função, pontos de máximo e de mínimo, o ponto de intersecção 
com os eixos x e y, dentre outros) a partir do lançamento do RT.

Na sexta atividade, os alunos serão questionados sobre 
como poderiam calcular velocidade e aceleração do RT, consi-
derando que possuem os dados de altura e tempo. Conforme 
as respostas dos alunos, o professor poderá intervir a fim de 
que os alunos compreendam conceitos de posição, aceleração 
e velocidade. Posteriormente, os alunos serão levados para o 
laboratório de informática para a construção de gráficos no sof-
tware Calc, do libreOffice. Um exemplo da atividade proposta é 
representado na Figura 6.

Figura 6 –  Gráfico da posição do RT a partir dos dados capturados pelo 
Arduino

Fonte: Elaboração dos autores.
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Após a conclusão da atividade, o professor poderá fazer 
alguns questionamentos:
– Qual é a forma gráfica dos gráficos de posição, aceleração e 

velocidade? 
– Os alunos devem responder que o gráfico da posição é uma 

parábola (função do segundo grau), o da velocidade é uma 
reta (função do primeiro grau) e o da aceleração é paralela 
ao eixo x (função constante).

– Quando vocês construíram o gráfico da posição do RT no com-
putador, qual foi a função gerada pelo software? 
– Nessa questão, deve ser explicada para os alunos a questão 

de condição de existência da função do segundo grau, ou 
seja, o coeficiente a não pode ser nulo.
O objetivo dessa atividade é retomar alguns conceitos, 

como posição, velocidade e aceleração, visando favorecer uma 
melhor compreensão das fórmulas da Física. Essa atividade 
também favorecerá a compreensão da condição de existência 
da função polinomial do segundo grau.

Na sétima atividade, o professor entregará para cada 
grupo de alunos quatro “situações-problema” para que respon-
dam. Após a conclusão da atividade, os alunos serão levados ao 
laboratório de informática para que, por intermédio do simula-
dor Phet Interactive Simulations, na simulação Equation-Gra-
pher (Figura 7), verifiquem se os gráficos que foram constru-
ídos por eles no papel milimetrado coincidem com os gráficos 
gerados pelo simulador.
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Figura 7 – Gráfico gerado pelo simulador Equation-Grapher do Phet Inte-
ractive Simulations

Fonte: Elaboração dos autores.

Espera-se, com essa atividade, que os alunos consigam 
resolver e interpretar as situações-problema propostas relacio-
nando os conceitos aprendidos às questões propostas. Caso os 
gráficos não coincidam, será solicitado que os alunos procurem 
observar em seus cálculos o motivo da divergência das respos-
tas e que, a partir disso, construam um novo gráfico que repre-
sente a função.

Nessa questão, o professor também poderá explorar os co-
eficientes a, b e c de uma função do segundo grau. Os alunos 
podem ser incentivados a aumentar e diminuir o valor dos coefi-
cientes nos botões do simulador. Assim, poderá ser compreendida 
a variação gráfica dos coeficientes a, b e c da função quadrática.

Na oitava e última atividade, os alunos serão levados 
para o laboratório de informática para que respondam o “ques-
tionário de avaliação da atividade”, que se encontra no formato 
eletrônico.

Nessa perspectiva, a tecnologia pode ajudar a desen-
volver o conceito do conteúdo funções do segundo grau, pois 
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a placa de Arduino permite que os alunos obtenham os dados 
da posição do RT e os interpretem, relacionando-os com os con-
ceitos de funções do segundo grau. Dessa forma, esse aparato 
tecnológico pode vir a favorecer a interdisciplinaridade de di-
ferentes áreas do conhecimento, pois podem ser trabalhadas 
questões envolvendo diferentes conteúdos disciplinares, tais 
como: função quadrática, aceleração, velocidade, lei da gravi-
dade, pressão atmosférica, entre outros.

Considerações finais

Nos dias atuais, muito se fala sobre introduzir no âm-
bito escolar novas metodologias educacionais e pedagógicas 
para que possam contribuir para solucionar os problemas que 
a educação enfrenta. Buscou-se, com este trabalho, elencar no-
vas estratégias de ensino para que se possa transformar o am-
biente escolar tradicional em interdisciplinar, para dar conta 
de um mundo globalizado em constante transformação.

 Partindo dessa concepção, a robótica pode contribuir 
para aproximar a matemática da sala de aula do cotidiano dos 
alunos, tornando, assim, as aulas mais dinâmicas e partici-
pativas. Dessa forma, esse recurso tecnológico pode ampliar a 
capacidade de ensino e aprendizado interdisciplinar bem como 
promover a motivação dos estudantes na construção de seus 
conhecimentos.

Espera-se comprovar que a tecnologia pode auxiliar no 
desenvolvimento do conceito e na compreensão do conteúdo 
funções do segundo grau, pois a placa de Arduino permite que 
o aluno obtenha os dados de altura e tempo e os interprete, 
relacionando-os com os conceitos de funções do segundo grau e 
com o conteúdo cinemática em Física.
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Introdução 

Há muito tempo é discutido o uso de computadores e da 
internet como ferramenta para melhoria do ensino, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação para o 

Ensino Médio já recomendam essa utilização: “[...] o projeto po-
lítico-pedagógico das unidades escolares que ofertam o Ensino 
Médio deve considerar: VIII – utilização de diferentes mídias 
como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem 
e construção de novos saberes” (BRASIL, 2011).

Pensando nisso e no construcionismo defendido por Pa-
pert, sugeriu-se uma WebQuest (WQ) para o ensino de radioa-
tividade. Papert (1986) aponta a necessidade de alcançar mé-
todos de aprendizagem em que a construção mental do sujeito 
seja valorizada, assim como suas construções do mundo. As-
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sim, o estudante possui capacidade cognitiva para construir 
conhecimento por meio da utilização de diversas ferramentas 
que encontra nesse processo.

A WQ foi desenvolvida por Dodge (1997, p. 2) e é defi-
nida como: “uma investigação orientada na qual algumas ou 
todas as informações com as quais os aprendizes interagem 
são originadas de recursos da Internet”. Dessa forma, o estu-
dante torna-se ativo no processo de ensino/aprendizagem, pois 
deverá pesquisar para resolver tarefas propostas pelo profes-
sor e desenvolver uma atitude crítica perante as informações 
encontradas.

A WQ proposta aborda como tema a radioatividade, tema 
sugerido para o segundo ano do ensino médio no componente 
curricular de Química. A escolha deu-se devido ao fato de ser 
rico conceitualmente e diretamente ligado ao cotidiano dos es-
tudantes, além de ser um assunto geralmente pouco trabalha-
do durante o ano letivo. Assim, construiu-se um blog no qual 
toda a dinâmica será realizada (disponível em: webquestradio.
blogspot.com.br).

A seguir, apresenta-se uma breve discussão dos referen-
ciais teóricos que embasam esta proposta, a qual será apresen-
tada na sequência. 

Referencial teórico

Para Dodge, a WQ é uma metodologia de pesquisa na in-
ternet voltada para o processo educacional, estimulando a pes-
quisa e o pensamento crítico. Ela não requer nenhum software 
especial, apenas a habilidade de criar web pages. É uma lição 
com estrutura, como qualquer outra, mas o fundamental dela 
é que está apresentada em tarefas executáveis e interessantes, 
que sejam próximas do dia a dia do estudante (DODGE, 1995).
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Silva e Ferrari (2009) indicam que a proposta metodoló-
gica das WQs é a de uma atividade orientada e investigativa, 
de maneira que o assunto abordado seja apresentado de forma 
criativa. A cooperação faz parte dessa proposta, na qual todos 
os envolvidos trocam informações e experiências ao utilizar a 
WQ.

A possibilidade de interação e interatividade pode redi-
mensionar os papéis dos envolvidos no processo educacional, 
alterando o espaço escolar, promovendo mudanças de repre-
sentações e contribuindo para a formação dos indivíduos não 
apenas para os saberes disciplinares, mas como cidadãos em 
um mundo globalizado (SANTOS; BARIN, 2015).

A WQ pode ser dividida em curta ou longa, em função 
do tempo necessário para seu desenvolvimento. A curta é pla-
nejada para ser executada em uma ou três aulas, enquanto 
que uma longa pode ser desenvolvida em até um mês (DODGE, 
1997).

A estrutura sugerida para se construir uma WQ apresen-
ta os seguintes itens (ABAR; BARBOSA, 2008): introdução, 
tarefa, processo, recursos, avaliação e conclusão. Dentro 
da proposta, cada um desses itens será apresentado.

Considerando a metodologia da WQ, pode-se encontrar 
nas ideias de Papert (1986) o suporte em relação à teoria de 
aprendizagem que essas podem se enquadrar. Para esse autor, 
os computadores podem e devem ser utilizados como instru-
mentos para trabalhar e pensar, como meios de realizar pro-
jetos, como fonte de conceitos para pensar novas ideias, e não 
apenas como uma forma de apoio à instrução automatizada. 
Dessa forma, Papert sugeriu o termo “construcionismo” para 
designar a modalidade em que um aluno utiliza o computador 
como uma ferramenta para a construção de seu conhecimento. 
Com isso, buscou distinguir essa forma de utilizar o computa-
dor da que passou a ser designada de “instrucionismo”.
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Valente (1993, p. 12) explica que, segundo a concepção de 
Papert, o computador não é mais o instrumento que ensina o 
aprendiz, mas a ferramenta com a qual o estudante desenvol-
ve algo, e, portanto, a aprendizagem ocorre pelo fato de estar 
executando uma tarefa por meio do computador, ou seja, seu 
lugar deixa de ser o de espectador e passa a ser o de agente. O 
estudante passa a ter uma postura ativa em relação ao conhe-
cimento, e não mais passiva, como antes.

Dessa maneira, acredita-se que essa metodologia pode 
auxiliar os estudantes a ter uma aprendizagem mais signifi-
cativa e interessante, pela perspectiva de incentivá-los a pes-
quisar, a interagir entre si e com o professor para produzir um 
material palpável e concreto conceitualmente.

WebQuest proposta

Para a construção das tarefas da WQ, dividiu-se o tema 
radioatividade em quatro itens, segundo os objetivos que se de-
seja alcançar em cada tarefa. Assim, os itens elencados foram: 
1) conceitos básicos: o aluno deve entrar em contato com os con-
ceitos do conteúdo de radioatividade (tipos de partículas, isóto-
pos radioativos, etc.) para se apropriar da linguagem científica 
adequada; 2) história: pretende-se que o estudante conheça os 
aspectos históricos que se desenrolaram no desenvolvimento 
dessa ciência, em uma perspectiva de que eles compreendam 
que a ciência não vem já pronta, os saberes científicos têm um 
caráter dinâmico; 3) aplicações tecnológicas: pretende-se que 
o estudante identifique a importância do conhecimento cien-
tífico a partir das contribuições que esse pode fornecer para 
o progresso e bem-estar social; 4) integração do conhecimen-
to: pretende-se que o aluno, a partir do que levantou sobre o 
assunto ao longo das tarefas anteriores, forme sua opinião a 
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respeito da utilização dessa tecnologia, buscando desenvolver 
uma visão mais humanística e crítica em relação ao desenvol-
vimento tecnológico, contribuindo, assim, com a formação para 
o exercício da cidadania. 

Tendo essa linha na sequência da construção das tarefas, 
em termos do conhecimento que se pretende abordar, é interes-
sante que, inicialmente, seja oferecida ao estudante uma visão 
geral do que é o trabalho com as WQs. Além de se comentar em 
aula, propõe-se disponibilizar um texto explicativo dentro da 
WQ, de maneira que o aprendiz possa rever sempre que achar 
necessário. Na Figura 1, apresenta-se a página inicial da WQ 
criada.

Figura 1 – Página inicial WQ

Fonte:  Do autor.

Logo após, vem a introdução, que deve chamar a aten-
ção do estudante, inserindo-o em seu papel durante o desen-
volvimento das atividades, além de ser um espaço de contex-
tualização dos saberes para auxiliar a pesquisa. A seguir, no 
Quadro 1, a introdução proposta está delineada:
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Quadro 1 – Texto introdutório da WebQuest sobre radioatividade
Introdução

Bem-vindos pesquisadores! 

Qual a primeira coisa que vocês lembram quando se fala em radioatividade?

Para muitas pessoas, a radioatividade se resume a acidentes nucleares. 
Como o maior acidente nuclear que já ocorreu, em Chernobyl, na data de 
26 de abril de 1986. Acidente este que pode ter vitimado mais de 985 mil 
pessoas por câncer.

Em seguida, o acidente que ocorreu no Brasil, em 13 de setembro de 1987, 
onde certa quantia de Césio-137 foi encontrada dentro de um aparelho 
de radioterapia em uma clínica abandonada na cidade de Goiânia. Este 
acidente, segundo a Associação de Vítimas do Césio 137, deixou 104 
pessoas vitimadas.

E, por fim, o recente acidente ocorreu em Fukushima, na data de 11 
de março de 2011. Neste, três reatores nucleares derreteram após um 
tsunami. Sendo que foi liberada na natureza uma grande quantidade de 
material radioativo.

Agora, vocês serão os cientistas que devem pesquisar sobre a 
radioatividade e a implantação de uma usina no seu país e, além disso, 
informar a sociedade sobre temas referentes à radioatividade, para que 
estes possam votar de forma consciente sobre seu projeto. 

Como vocês ainda não possuem uma opinião formada sobre o assunto, 
estão buscando informações e repassando para a sociedade, que deverá 
apoiar sua posição perante a implantação ou não da usina.

Lembrem-se de buscar como ocorre esse tipo de fenômeno e não se 
esqueçam de mostrar a todos ao seu redor sobre suas descobertas.

Talvez vocês já saibam algo sobre radioatividade, mas encontrarão, em 
suas pesquisas, resultados inovadores e cruciais para compreender esse 
fenômeno, que se encontra muito mais perto do que podemos imaginar.
Sejam pesquisadores muito curiosos e não tenham medo dos desafios.

Sigam as tarefas e desvendem o que há por trás desse assunto tão 
misterioso, convencendo a todos sobre seus resultados.

Fonte: Do autor.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear_de_Chernobil
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Após a introdução, são apresentadas as tarefas. Existem 
doze tipos diferentes de tarefas1 sugeridas (http://homes.dcc.
ufba.br/~frieda/manualwebquest.pdf). Para essa etapa, optou-
-se por aquelas em que os estudantes devem pensar criterio-
samente sobre as informações para, então, poder interpretá-
-las. Sendo elas: jornalismo, compilação, criativa e persuasão. 
A tarefa é o momento em que o estudante é apresentado ao 
problema que deve resolver, ela deve ser motivadora e instigar 
o aluno a cumpri-la. É nesse momento que os estudantes de-
verão ser instigados a pensar, agir, discutir e analisar qual a 
melhor forma de agir. Nos Quadros 2 ao 5, são apresentados os 
textos que indicam cada uma das tarefas a serem realizadas.

Quadro 2 – Texto para a tarefa 01
Tarefa 01

Para concluir seu trabalho com sucesso, terão que cumprir com quatro 
tarefas. As informações para o bom andamento das atividades encontram-
se na aba processos. E nunca se esqueçam de entregar o resultado das 
tarefas ao seu professor na data estabelecida.

Caros pesquisadores, para iniciar sua tarefa, gostaria que esclarecessem 
a população sobre conhecimentos básicos referentes à radioatividade. 
Para isso, buscamos ajuda de um jornal que publicará como destaque um 
artigo escrito por vocês. 

Esse jornal é distribuído para todo o Brasil, tendo, assim, um número 
muito grande de leitores. Utilizem esse espaço na mídia para informar 
a sociedade em geral sobre a radioatividade, como esta ocorre nas 
substâncias e as partículas envolvidas nesse processo. Lembrem-se que 
é o momento de tirar as dúvidas da população, para facilitar seu trabalho.

Fonte:  Do autor.



Lucas Vanz, Alana Neto Zoch54

Quadro 3 – Texto para a tarefa 02
Tarefa 02

Após a publicação de seu artigo, vocês iniciarão o processo de busca 
de informações para persuadir a população perante suas ideias. 
Mas, enquanto realizavam seus estudos, vocês resolveram pensar 
como historicamente se deu a evolução dos conhecimentos sobre a 
radioatividade, com o objetivo de conseguir interpretar melhor sua posição 
em relação ao assunto.

Sua tarefa agora é de compilação, para não esquecer as informações 
que vocês encontraram sobre a evolução histórica da radioatividade. 
Lembrem-se de ser criativos e de organizar bem os dados encontrados 
para facilitar suas pesquisas futuras. Uma linha do tempo poderá ajudá-los 
nesse processo.

Fonte:  Do autor.

Quadro 4 – Texto para a tarefa 03
Tarefa 03

Em sua busca por conhecimento, vocês já pesquisaram sobre conceitos 
fundamenteis da radioatividade e sua história. Agora, a pergunta que 
surge é: radioatividade só é usada nas usinas nucleares?

Bom, caros pesquisadores vocês terão uma tarefa que busca muito da 
sua criatividade. Deverão montar um pôster com informações sobre as 
diversas aplicações em que o ser humano utiliza processos radioativos.

Lembrem-se que vocês estão formando conhecimentos sobre 
radioatividade para julgar prudente ou não a implantação de uma usina 
de energia nuclear, dessa forma, apontem os lados positivos e negativos 
dos processos que encontrarem, pois esses pôsteres estarão expostos 
na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, alcançando um grande grupo de 
espectadores.

Fonte:  Do autor.
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Quadro 5 – Texto para a tarefa 04
Tarefa 04

Agora, chegamos à parte final de suas tarefas, sendo esta a mais decisiva 
para alcançar seus objetivos. Sua tarefa agora será de persuasão, dessa 
forma, terão que montar uma campanha que será realizada no interior da 
escola, convencendo a todos sobre a implantação ou não de uma usina 
de energia nuclear.

A pergunta que norteia essa tarefa é: conhecendo as características 
positivas e negativas relacionadas à radioatividade, como vocês avaliam o 
uso desse tipo de energia como fonte de energia elétrica para os cidadãos 
do Brasil?

Após as campanhas, será realizada uma votação, buscando identificar 
a opinião dos componentes da comunidade escolar perante as suas 
colocações. Nesse momento, poderão também questionar o uso da 
radioatividade com outras funções, como as pesquisas na tarefa anterior.

Boa sorte, pesquisadores, empenhem-se, realizem uma campanha justa 
e ética, sendo criativos, versáteis e formadores de opinião. Usem as 
ferramentas de comunicação mais variadas para chegar lá.

Fonte:  Do autor.

Para cumprir tais tarefas, o estudante deve seguir a ter-
ceira parte da WQ, denominada processo. No processo, serão 
indicados os caminhos que os estudantes deverão seguir para 
resolver as tarefas. Assim, devem ser descritos, de forma clara 
e objetiva, todos os passos a serem seguidos, todas as caracte-
rísticas que o produto final deve ter, além de fazer uma interli-
gação entre as fontes a serem pesquisadas e o que se espera do 
resultado. Na organização da WQ, decidiu-se ter um processo 
geral, com caminhos que devem ser seguidos em todas as par-
tes (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Texto que indica como ocorrerá o processo
Processo geral

Para iniciar a realização das tarefas, solicita-se que montem suas equipes 
com mais quatro colegas para desenvolver todas as atividades. 

Todos os componentes do grupo possuem as mesmas responsabilidades 
dentro de cada tarefa, sendo que o grupo deve se organizar da melhor 
forma possível para realização das atividades propostas.

Lembrem-se de entregar o produto da tarefa sempre no início da aula 
seguinte, tendo, assim, o prazo de uma semana para realização do 
trabalho.

Utilizem o blog como forma de interação com os outros grupos. Para isso, 
usem os comentários nas postagens para trocar informações e dicas para 
resolver as tarefas.
Todas as fontes utilizadas devem constar no final de cada tarefa. E não se 
esqueçam de utilizar as citações conforme as regras da ABNT. Cuidado 
com o plágio!

Fonte:  Do autor.

Após o processo geral, apresenta-se o processo que será 
realizado em cada uma das tarefas, sendo que devem ser bem 
detalhados os passos a serem seguidos (Quadros 7 ao 10).
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Quadro 7 – Texto para o processo 01, que envolve a elaboração de um arti-
go sobre os conceitos básicos da radioatividade

Processo 01
Após a divisão, vocês darão início à busca por informações para escrever 
seu artigo.
Todos os estudantes devem pesquisar sobre radioatividade, reações 
nucleares, substâncias radioativas e partículas.
Após a pesquisa, o artigo deve ser escrito e ter, obrigatoriamente:

No máximo uma folha A4, dividida em duas colunas
Margens da folha: superior 2,5; inferior 2,5; direita 2,5; esquerda 2,0
Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5
Título e autores
No mínimo duas imagens, para servir como modelo dos fenômenos
Citações formatadas segundo normas da ABNT
Referências de todas as fontes de pesquisa utilizadas.

Não se esqueçam da linguagem adequada, apresentando os conhecimen-
tos científicos de forma plausível e de fácil compreensão.

O artigo deverá ser entregue impresso com tinta colorida.

A data de entrega será no dia _____________.

Fonte:  Do autor.

Quadro 8 – Texto com as informações sobre o processo 02, que se refere à 
elaboração de artigo sobre história da radioatividade

Processo 02
Para iniciar o trabalho, todos os estudantes do grupo devem começar a 
pesquisa sobre a história da ciência por trás dos fenômenos radioativos. 
Utilizem as fontes de informação elencadas pelo professor, mas sejam 
criativos e busquem suas próprias fontes.

Após a pesquisa, deve-se organizar, de forma clara, objetiva e criativa, os 
dados que foram encontrados, pois vocês irão revisitá-los muitas vezes 
durante a tarefa.

Sua compilação deverá seguir a seguinte formatação:
Máximo de uma folha A4
Margens da folha: superior 2,5; inferior 2,5; direita 2,5; esquerda 2,0
Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5

Caso desejarem realizar desenhos ou outras atividades sem utilização do 
computador, dimensionem a página como descrito e poderão realizar a 
atividade de próprio punho.

O artigo deve ser entregue impresso ou a próprio punho na data 
de__________.

Fonte:  Do autor.
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Quadro 9 – Texto com as informações sobre o processo 03, que envolve a 
confecção de pôster sobre o tema escolhido

Processo 03
Antes de tudo, ocorrerá uma divisão dos assuntos pelos grupos, que 
seguirá a seguinte sequência:
Grupo 1: Radioatividade e a agricultura
Grupo 2: Datação com carbono 14
Grupo3: Medicina radioativa
Grupo 4: A alimentação e a radioatividade
Grupo 5: Tema livre

O primeiro passo, é claro, será a pesquisa nos sites e livros indicados, 
sendo que todos os membros do grupo irão auxiliar nessa etapa.

Após, deverão montar um pôster, mas lembrem-se: quanto menos texto e 
mais ilustrações, diagramas, esquemas, tabelas, dentre outros artifícios, 
mais atrativo e convincente será seu trabalho.
O pôster deve seguir as características de formatação do modelo que 
segue em anexo, mas podem ser alteradas as cores e os formatos. A 
quantidade de subtítulos pode ser maior ou menor do que as do exemplo.

O pôster deve ser entregue impresso nas seguintes dimensões: 0,70 m x 
0,90 m
A data de entrega será em: __________________.

Fonte:  Do autor.

Quadro 10 – Texto com as informações sobre o processo 04, que envolve a 
organização de uma campanha

Processo 04
Para iniciar o processo, busquem informações por meio de pesquisas nos 
sites recomendados e em outras fontes confiáveis de informação.
Organizem, em grupo, uma campanha que será realizada na escola, na qual 
vocês deverão se posicionar contra ou a favor em relação à implantação 
de uma usina nuclear no Brasil. Esta envolverá estudantes, professores, 
pais e direção. Então, deixem as informações claras e busquem um bom 
embasamento científico.
Para realizar a campanha, poderão utilizar panfletos, cartazes, realizar 
palestras e demais atividades que o grupo considerar pertinente, sempre 
em horário de aula e acompanhadas pelo professor.
Dica: Lembrem-se que a energia utilizada com prioridade no Brasil é a 
hidroelétrica.
Para finalizar as atividades, será realizada uma votação no dia: _________, 
para identificar a opinião da comunidade escolar. Dessa forma, observa-
remos se sua tarefa foi cumprida, identificando a justificativa do apoio ou 
não da implantação da usina com base em seus estudos.

Fonte:  Do autor.
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Para que a WQ consiga chegar ao objetivo traçado, cabe 
ao professor ser criterioso na escolha de recursos e fontes de in-
formação que serão dispostos aos estudantes. Por isso, os sites 
devem obter informações cientificamente corretas, ser de fácil 
compreensão para os estudantes, além de fornecer as informa-
ções necessárias para a realização das tarefas (MARCH, 2004). 

No Quadro 11, estão os recursos escolhidos, foram priori-
zados sites no intuito de estar mais em consonância com a ideia 
de fazer do computador uma ferramenta para a construção do 
conhecimento. 

Quadro 11 – Sugestão de recursos da internet para as pesquisas
Continua

Recursos 01
http://manualdaquimica.uol.com.br/fisico-quimica/emissoes-radioativas-
alfa-beta-gama.htm
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/
ms2&i=22&id=513
http://eadcampus.ifsp.edu.br/file.php/354/nuclear/radio.pdf
http://www.quimica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/AIQ_2011/radio_ufrgs.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-
educativa-aplicacoes.pdf

Recursos 02
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/descoberta-radioatividade.htm
http://www.infoescola.com/quimica/radioatividade/
http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s02.html
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/viewFile/10061/14903
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/historia-da-
energia-nuclear.pdf

Recursos 03
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/radioatividade-na-
agricultura.htm
http://www.if.ufrgs.br/~prado/MPEF/o%20legado%20de%20madame%20
curie%20parte%205%20medicina%20agricultura%20tecnologia.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-
educativa-aplicacoes.pdf
http://www.if.ufrgs.br/cref/radio/
http://www.ufscar.br/~univerci/n_2_a1/carbono.pdf
http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/gestao_foco/artigos/
ano2011/gestao_foco_Carbono14.pdf

http://manualdaquimica.uol.com.br/fisico-quimica/emissoes-radioativas-alfa-beta-gama.htm
http://manualdaquimica.uol.com.br/fisico-quimica/emissoes-radioativas-alfa-beta-gama.htm
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=22&id=513
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=22&id=513
http://eadcampus.ifsp.edu.br/file.php/354/nuclear/radio.pdf
http://www.quimica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/AIQ_2011/radio_ufrgs.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/descoberta-radioatividade.htm
http://www.infoescola.com/quimica/radioatividade/
http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s02.html
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/viewFile/10061/14903
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/historia-da-energia-nuclear.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/historia-da-energia-nuclear.pdf
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/radioatividade-na-agricultura.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/radioatividade-na-agricultura.htm
http://www.if.ufrgs.br/~prado/MPEF/o legado de madame curie parte 5 medicina agricultura tecnologia.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~prado/MPEF/o legado de madame curie parte 5 medicina agricultura tecnologia.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.if.ufrgs.br/cref/radio/
http://www.ufscar.br/~univerci/n_2_a1/carbono.pdf
http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/gestao_foco/artigos/ano2011/gestao_foco_Carbono14.pdf
http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/gestao_foco/artigos/ano2011/gestao_foco_Carbono14.pdf
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Recursos 04
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-
educativa-aplicacoes.pdf
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/
Espa%C3%A7odoConhecimento/Pesquisaescolar/EnergiaNuclear.aspx
http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par3_cap8.pdf
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Perguntasfrequentes/
EnergiaNuclearnoBrasil.aspx

Fonte: Do autor.

A avaliação é a parte em que os produtos finais e as ati-
tudes para a realização dos produtos serão analisados. Deve 
ser clara e objetiva, sendo que, dependendo do tipo de tarefa, 
Dodge (1995) indica os principais critérios a serem avaliados. 
Optou-se em adicionar alguns critérios, além de conceder aos 
colegas de grupo a possibilidade de avaliar seus pares.

Sugere-se que a avaliação seja realizada na forma de 
conceito, com a seguinte indicação para cada critério avaliado: 
1 Insatisfatório; 2 Regular; 3 Bom; 4 Muito Bom. Da nota total, 
75% será atribuída pelo professor e 25% pelos colegas (inclusi-
ve os do grupo). Cada tarefa será avaliada separadamente. No 
Quadro 12, estão indicados os critérios a serem avaliados em 
cada tarefa.

Quadro 12 – Critérios a serem avaliados em cada tarefa
Continua

Avaliação 01
Critérios: organização do grupo; colaboração com o grupo na realização 
das tarefas; utilização das referências elencadas; fidelidade das informa-
ções publicadas; organização do artigo na formatação proposta; lingua-
gem compatível para a leitura da população e cumprimento do prazo es-
timulado da tarefa.

Avaliação 02
Critérios: organização do grupo; colaboração com o grupo na realização 
das tarefas; utilização das referências elencadas; adequação gramatical e 
ortográfica; organização na formatação proposta; fidelidade das informa-
ções elencadas e cumprimento do prazo estimulado da tarefa.

Conclusão

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Espa%C3%A7odoConhecimento/Pesquisaescolar/EnergiaNuclear.aspx
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Espa%C3%A7odoConhecimento/Pesquisaescolar/EnergiaNuclear.aspx
http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par3_cap8.pdf
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Perguntasfrequentes/EnergiaNuclearnoBrasil.aspx
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Perguntasfrequentes/EnergiaNuclearnoBrasil.aspx
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Avaliação 03
Critérios: todos os da avaliação 02, além de utilização de artifícios visuais 
na elaboração do pôster, criatividade e inovação.

Avaliação 04
Critérios: todos os da avaliação 02, além de qualidade da argumentação; 
organização da campanha; criatividade nas ações realizadas na campa-
nha e apresentação das palestras.

Fonte:  Do autor.

 
Ao final da avaliação, deve-se realizar uma conclusão, 

com um breve resumo do que foi realizado (Quadro 13).

Quadro 13 – Texto de fechamento da WQ
Conclusão

Graças ao seu empenho, obtiveram conhecimentos referentes à radioativi-
dade, podendo interpretar situações do seu dia a dia com eles.
Mas saibam que esse foi apenas o começo, pois vocês podem aprender 
mais sobre radioatividade. Busquem sempre estar informados e pesquisar 
sobre o assunto, pois a ciência está em constante evolução e logo novas 
informações e conhecimentos estarão disponíveis.
O que aprenderam será muito útil para os entendimentos dos próximos co-
nhecimentos nas aulas de química, mas sobretudo para saber se posicionar 
perante a sociedade.
Continuem buscando saberes e conhecimento. Observem como é fácil e 
prazeroso aprender de forma autônoma. Continuem sempre pesquisando, 
caros pesquisadores.

Fonte:  Do autor.

Algumas considerações

A escolha de trabalhar com uma WQ se deve ao propósito 
de buscar que o estudante assuma um papel ativo e de pesqui-
sador, que seja capaz de interpretar os fenômenos naturais, as 
situações sociais e as informações presentes na mídia de forma 
autônoma e criteriosa. Pelo tipo de atividades e interação que 
pode proporcionar, acredita-se que ela promova uma aprendi-
zagem mais significativa, como o próprio idealizador das WQ, 
Dodge, comenta: “aprendizagens significativas são resultados 

Conclusão
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de atos de cooperação, as WQs estão baseadas na convicção de 
que aprendemos mais e melhor com os outros do que sozinhos” 
(1995, p.34).

Essa proposta faz parte de um trabalho de dissertação 
que está sendo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências e Matemática – Mestrado Profissional, 
da Universidade de Passo Fundo. O trabalho propõe aplicar 
como metodologia as WQs apresentadas neste capítulo, sendo 
que elas são o produto educacional. Os resultados poderão ser 
visualizados, posteriormente, na página do Programa.
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Equação do primeiro 
grau: uma proposta de 

ensino e de aprendizagem 
utilizando jogos

Luciana Castoldi*

Ocsana Sônia Danyluk**

Introdução

Ministrar a disciplina de Matemática não é uma tarefa 
fácil, sobretudo quando se verifica alguns índices de 
ensino, como o Enem, o Enade e a prova do Pisa, por 

exemplo. Essas provas de avaliação, algumas obrigatórias e 
outras não, demonstram os índices de conhecimentos obtidos 
por nossos estudantes em Matemática, entre outras discipli-
nas, e é analisando os resultados de nossos discentes que per-
cebemos como o ensino da matemática não está cumprindo com 
seu papel na formação de pessoas críticas e reflexivas. Perce-
bemos que são muitos os fatores que impulsionam para baixo 
os indicadores, desde políticas educacionais que mudam con-
forme ocorre a troca de governo, a desvalorização do professor, 

*  Professora da rede estadual de ensino. Mestre em Ensino de Ciências e Matemá-
tica pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do 
Instituto de Ciências Exatas e Geociências, da Universidade de Passo Fundo.

**  Professora doutora do Instituto de Ciências Exatas e Geociências e do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Instituto de Ciências 
Exatas e Geociências, da Universidade de Passo Fundo – orientadora da pesquisa.



Luciana Castoldi, Ocsana Sônia Danyluk64

estudantes cada vez mais desinteressados, enfim, são vários 
os motivos que podem justificar esses baixos índices, porém, 
esclarecer ou pesquisar sobre esses fatores não é o ponto de 
relevância deste texto, e sim evidenciar e relatar uma proposta 
de ensino para a disciplina de Matemática que vise contornar 
a maneira como estudantes a enxergam e a consideram.

A Matemática, geralmente, é vista como uma disciplina 
difícil e seletiva, muito desse pré-conceito já formado pelas 
pessoas deve-se à forma como é ministrada. De acordo com Sil-
veira,

A dificuldade encontrada na disciplina de Matemática pelos alu-
nos, quando têm que estudá-la e também por professores da dis-
ciplina, quando tem que ensiná-la, aparece na mídia impressa, 
contribuindo para que se perpetue o discurso pré-construído que 
diz que “a matemática é difícil” e que a “matemática é para poucos” 
(2011, p. 768).

O pensar da autora vem ao encontro do que os índices 
educacionais revelam sobre o ensino, o baixo rendimento nessa 
área. Tais números, cada vez mais, evidenciam o quão seletiva 
essa disciplina parece ser aos olhos de muitos estudantes. Des-
tacamos que, no trabalho que desenvolvemos, o objetivo não 
foi verificar as dificuldades ao estudar matemática, mas, sim, 
fornecer uma proposta de ensino para um conteúdo que faz 
com que muitos estudantes passem anos da vida escolar com 
sérias dificuldades, ou seja, a “álgebra”, na sua compreensão 
e em sua utilização, e ocorre que, por não sanarem essas difi-
culdades e também não compreenderem de forma correta esses 
conteúdos, passam a repudiar a Ciência Matemática. 

O ensino da álgebra passa a ser ministrado no sétimo 
ano do ensino fundamental, na rede estadual de ensino. Porém, 
é possível encontrar já em alguns livros didáticos de quinto 
e sexto anos exercícios e atividades sobre generalização, bem 
como exercícios que utilizam, em sua grande maioria, figuras 
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geométricas para substituir o valor de um termo que se preten-
de descobrir em uma situação ou exercício matemático. 

Nesse sentido, procurando alternativas que melhoras-
sem o ensino de conteúdos abstratos, enfatizamos, em nossa 
proposta de ensino, o uso dos jogos como uma das tendências 
em educação matemática. Estudar e pesquisar novas tendên-
cias de ensino é pensar criticamente sobre seu próprio traba-
lho pedagógico, identificando as dificuldades que alunos e pro-
fessores têm, a fim de saná-las. Tal pensar tem respaldo em 
Freire, quando afirma que 

[...] é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 
pode melhorar a própria prática. O próprio discurso teórico, neces-
sário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase 
se confunda com a própria prática (1998, p. 18).

Portanto, partimos de pressupostos teóricos que abor-
dam os jogos como uma tendência em educação matemática. 
Com esses ensinamentos, e buscando sempre a atualização e a 
capacitação para fornecer aos estudantes maneiras de ensinar 
essa ciência de modo que eles a compreendam, a pergunta que 
norteou a pesquisa foi: “o uso de jogos em sala de aula contri-
bui para a compreensão das equações do primeiro grau?”. A 
pesquisa tinha como objetivo verificar se a tendência de uso de 
jogos contribui para o ensino, tendo como justificativa a pos-
sibilidade de contribuir para melhorar o ensino da álgebra e 
das equações do primeiro grau e, por consequência, possibi-
litar a compreensão dos estudantes frente a esses conteúdos. 
Isso permitirá que eles adquiram uma base de conhecimento 
adequada para continuar os estudos, com a compreensão dos 
conteúdos e sua utilização.

Desse modo, este estudo desenvolveu e aplicou como 
proposta de produto educacional jogos que possibilitassem a 
compreensão do conteúdo de equações. Tais instrumentos são 
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apresentados de uma forma desafiadora, sendo motivadores 
para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da autonomia na 
resolução e nos métodos de pensamento, o que possibilita ao 
estudante a apropriação dos conceitos matemáticos bem como 
dos processos de resolução das equações, visando a não perpe-
tuação das dificuldades ao longo dos anos escolares.

O lúdico como meio de ensino

Quando usamos o termo “lúdico”, temos que retornar 
nosso pensar para a história da humanidade e considerar que 
a ludicidade é algo que já acompanha a civilização desde os pri-
mórdios, pois os primitivos, até como forma de sobrevivência, a 
seu modo, copiavam e imitavam o que para eles tinha signifi-
cado. Com base nisso, percebemos, então, que a atividade lúdi-
ca é uma das primeiras atividades dos homens, criada, muitas 
vezes, como forma de sobrevivência no jogo da caça. 

Os jogos, nas civilizações antigas, podem ser considera-
dos sinônimos de socialização e alegria, e isso fica evidenciado 
na afirmação de Huizinga (1971, p. 114), que conclui que, “sem 
o espírito lúdico, a civilização é impossível”. Assim, percebe-
mos que, desde o surgimento da humanidade, os jogos exercem 
extrema importância para a cultura e a sociedade. No âmbito 
esportivo, têm seu crescimento visto a olho nu, mas também 
têm importante relevância no âmbito educacional, uma vez que 
permitem, além da socialização, a aquisição de conhecimentos, 
isso quando desenvolvidos com essa finalidade. Pensamos que, 
por meio dos jogos, podemos ter uma forma de ensinar e de 
motivar estudantes a ir em busca de mais conhecimento, além 
de ser uma possibilidade de preparação para a convivência em 
sociedade, já que podemos associar o termo “jogo” a palavras 
como competição e regra. 
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O jogo como uma das tendências em 
educação matemática

Quando consideramos educação, é necessário lembrar 
que, nesse campo, muitas inovações em termos de tecnologias 
vêm ocorrendo, como a introdução da informática, o uso de lou-
sas digitais, o uso da internet e de aplicativos. Vários meios 
multimídias podem ser utilizados em sala de aula, tais como 
rádio, televisão, data show, entre outros. Porém, mesmo com 
diversas possibilidades, professores ainda encontram dificul-
dades quanto à aprendizagem dos alunos e, também, quanto 
a prender sua atenção para os conteúdos a serem ministrados. 

Em vista de tais dificuldades, surgem metodologias que 
visam auxiliar os professores ou, ao menos, tornar as aulas 
mais agradáveis e significativas para o estudante. Dentre as 
várias metodologias disponíveis, os jogos vêm sendo muito es-
tudados por diversos pesquisadores, e seu uso em sala de aula 
promete ser, além de uma ferramenta para o ensino do conteú-
do, um meio de manter os alunos concentrados e interessados. 
Segundo Moyles (2002, p. 21), “[...] a estimulação, a variedade, 
o interesse, a concentração e a motivação são igualmente pro-
porcionados pela situação lúdica [...]”. Contudo, para que tal 
metodologia seja realmente eficaz, é necessário que o professor 
tenha conhecimento sobre ela, o que é de extrema importância 
para o ensino, além disso, o profissional deve estar prepara-
do para qualquer obstáculo que possa surgir durante as aulas, 
tendo subsídios para poder criar soluções. Certamente, só téc-
nica pela técnica não será de valia aos estudantes, visto que 
pode se tornar um fazer mecânico. 

A exigência por um professor bem qualificado e com sub-
sídios suficientes para trabalhar com qualquer técnica tam-
bém é importante. Para o uso de metodologias diferenciadas, 
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seja o uso de jogos, da resolução de problemas ou, ainda, das 
tecnologias, há a necessidade de preparação e clareza, pois são 
propostas que visam melhorar o ensino, para deixá-lo mais in-
teressante e desafiador para o estudante.

D’Ambrósio (1989) afirma que essas metodologias surgi-
ram com um objetivo claro, o de melhorar o ensino da matemá-
tica. Logo, utilizá-las em sala de aula contribui para um me-
lhor desempenho dos estudantes na disciplina de Matemática. 
Trabalhar com técnicas, propostas ou metodologias significa 
desenvolver uma aula diferenciada, na qual podemos diver-
sificar os meios de ensino e, assim, atingir mais alunos, que, 
muitas vezes, compreendem melhor a “Matemática” quando é 
trabalhada, também, de forma prática. 

Assim, uma diversificação metodológica para a sala de 
aula pode ser o uso dos jogos. Além de ser uma tendência de 
ensino na educação matemática, atualmente, vem adquirin-
do um espaço na sala de aula, com possibilidades de trazer o 
lúdico para o processo de aprendizagem. O jogo, quando bem 
orientado, auxilia o desenvolvimento de várias habilidades, 
como a observação, o levantamento de hipóteses, o uso da lógi-
ca, a tomada de decisões, a organização e a argumentação. O 
trabalho com jogos em sala de aula pode e deve ser muito mais 
do que apenas uma forma de deixar qualquer disciplina, e em 
especial a de Matemática, mais atrativa. Os jogos podem auxi-
liar na compreensão dos conteúdos, como a socialização entre 
jogadores, o respeito às regras, a aquisição de valores morais, 
o trabalho em equipe, além de ser um instrumento de grande 
ajuda na construção do caráter da criança. Miranda ressalta 
que os jogos são oportunidades de formação: 
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As virtudes ou qualidades morais que podem ser suscitadas, desen-
volvidas ou aperfeiçoadas na atividade jogo, constituem valores 
individuais, sociais ou cívicos. A coragem, a iniciativa, a decisão, a 
perseverança, a tenacidade, o domínio de si mesmo, a sinceridade, 
o entusiasmo, a bondade, o altruísmo, a benevolência, a polidez, a 
jovialidade, a probidade, a justiça são simultaneamente valores 
individuais e sociais. A obediência, a lealdade, o espírito de co-
operação, o serviçalismo, são qualidades eminentemente cívicas. 
[...] o jogo ‘em si’ não educa o caráter. Apenas oferece elementos e 
oportunidades para que se promova a educação moral da criança 
(2002, p. 118).

Dessa forma, nessa metodologia há um modo de promo-
ver o processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemá-
ticos. Além disso, o jogo pode ajudar a aflorar virtudes morais, 
oferecendo situações em que, além de adquirir o conhecimento, 
o estudante desenvolva seu caráter e sua formação moral e 
intelectual.

Os jogos e suas diferentes 
classificações

Cientes das contribuições que o uso dos jogos pode ofe-
recer ao processo de ensino- aprendizagem, observamos a ne-
cessidade de compreender e diferenciar alguns tipos de jogos, 
tais como de construção, de treinamento, de aprofundamento, 
jogos estratégicos, de reflexão pura, jogos matemáticos e jogos-
-problemas.

Segundo Lara (2011, p. 24), os jogos de construção são 
aqueles que possibilitam ao aluno a compreensão de um as-
sunto desconhecido, ou seja, o aluno não tem conhecimentos 
sobre o que será tratado no jogo, começa então a construir seus 
conceitos sobre o assunto. Ainda segundo a autora, o aluno em 
contato com esse tipo de jogo sente a necessidade de uma nova 
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ferramenta ou de um novo conhecimento para resolver deter-
minada situação-problema proposta pelo jogo. A autora ainda 
classifica alguns tipos de jogos como “jogos de treinamento”. 
Esses são abordados como de grande importância, à medida 
que se faz necessária a utilização, por várias vezes, de um tipo 
de pensamento e conhecimento matemático, possibilitando 
que esse seja abstraído e generalizado e, também, que se torne 
possível a familiarização com o conteúdo trabalhado. 

Por vezes, fica difícil compreender realmente a funcio-
nalidade de um jogo de treinamento, uma vez que, devido à 
sua classificação, pode ser facilmente compreendido como um 
jogo apenas de repetição. Entretanto, é por meio de um jogo de 
treinamento que o professor consegue perceber e verificar se 
realmente o aluno conseguiu construir ou não um determinado 
conhecimento matemático, além de poder verificar no que está 
a dificuldade que o estudante tem em relação ao conteúdo. Isso 
pode ocorrer mesmo em uma turma grande. Não podemos dei-
xar de considerar que é no jogo de treinamento que o professor 
também consegue observar aqueles alunos que, muitas vezes, 
não expressam suas dúvidas e dificuldades por medo ou receio 
dos comentários dos colegas. 

Outro tipo, segundo Lara, são os jogos de aprofunda-
mento, que, como o próprio nome já subentende, são voltados 
a aprofundar conhecimentos já adquiridos e, também, servem 
como um aliado para o professor, no sentido de oferecer mais 
opções para os alunos que são mais rápidos de raciocínio e ter-
minam as atividades antes que os outros. Lara (2011, p. 26) 
aponta que, após o aluno ter construído ou trabalhado um de-
terminado assunto, é importante que o professor proporcione 
situações em que o estudante possa aplicar esses conhecimen-
tos. Isso possibilita ao professor uma saída para as situações 
difíceis em que não sabe o que fazer com os alunos que são 
mais rápidos.
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Jogos com diferentes níveis tornam-se interessantes para 
o aluno, pois ele se sente desafiado a demonstrar os conheci-
mentos adquiridos anteriormente, o que o leva a aprofundá-los 
cada vez mais, estimulando, assim, o pensar matemático. Ana-
lisando sua classificação, destaca-se que os jogos, de qualquer 
tipo, têm a finalidade principal de desenvolver conhecimento 
por meio do lúdico, proporcionando a construção do conheci-
mento com a participação efetiva do estudante que se envolve 
no “jogo”, aceitando suas regras e buscando criar suas próprias 
táticas. 

Com base na classificação dos jogos, os tipos aborda-
dos nesta pesquisa são classificados como de construção ou 
de aprofundamento de conhecimentos, uma vez que têm por 
objetivo construir o conceito das equações do primeiro grau, 
além dos conceitos de igualdade, equivalência e dos princípios 
multiplicativo e aditivo, que são os principais conceitos para a 
compreensão desse conteúdo, de forma a não deixar lacunas 
na aprendizagem dos estudantes e, ainda, aprofundá-los com 
questões desafiadoras, que permitam a construção do raciocí-
nio lógico e do pensamento algébrico, de modo que seja possível 
para o educando compreender e associar o conteúdo aprendido, 
nesse caso, equações do primeiro grau, com as necessidades de 
seu cotidiano. 

O jogo na construção do 
conhecimento matemático

Utilizar jogos para o ensino de conceitos pode ser uma 
estratégia de ensino eficaz. Já destacamos seu caráter social, 
mas também é válido destacar a sua potencialidade no desen-
volvimento de conceitos e de pensamentos cognitivos. Sobre 
esse aspecto, Grando afirma: 
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O jogo, verdadeiramente, propicia um ambiente favorá-
vel para a aprendizagem, considerando-o, em um primeiro mo-
mento, como um instrumento que desafia o estudante, exigin-
do concentração, criatividade e imaginação para buscar uma 
melhor estratégia para vencer. Com o decorrer do jogo, essa 
estratégia criada em cada um começa a ser sistematizada para, 
possivelmente, ser usada sempre. Dessa maneira, podemos di-
zer que o conhecimento que o jogo busca transmitir é construí-
do implicitamente pelo estudante, que, após a atividade, busca 
sistematizá-lo, de modo que o ajude a compreender. 

Um jogo pode ser desencadeador de aprendizagem quan-
do bem trabalhado e com sentido para o estudante, uma vez 
que parte do imaginário para sistematizar um conhecimento. 
Para Grando, os jogos são importantes para desenvolver um 
pensamento matemático, e é partindo das situações imaginá-
rias que se traça o caminho da abstração: 

O jogo pode representar uma simulação matemática na medida 
em que se caracteriza por ser uma situação irreal, criada pelo pro-
fessor ou pelo aluno, para significar um conceito matemático a ser 
compreendido pelo aluno. Os elementos do jogo representam entes 
concretos, mas a situação de jogo, vivenciada pelo aluno e que o 
leva à ação, é baseada numa situação irreal e metafórica, criada 
pelo homem (2000, p. 21).

Além de desenvolver no estudante a capacidade de pen-
sar matematicamente, os jogos também podem possibilitar 
que o aluno desenvolva as capacidades de refletir, de analisar 
situações, de desenvolver a autonomia e a autoconfiança, além 
de desenvolver atitudes mais confiantes diante de obstáculos. 
Desse modo, os jogos podem propiciar ao estudante a aprendi-
zagem de conceitos importantes, sendo, também, um estímulo 
para o desenvolvimento do cálculo mental, visto que muitos 
jogadores utilizam isso como estratégia para vencer os demais. 
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O produto educacional

Apresentamos, a seguir, a proposta de produto educa-
cional que aplicamos. Tal produto é necessário para atender 
às exigências do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática (PPGECM), na modalidade mestrado 
profissional, da Universidade de Passo Fundo, sugerida para o 
ensino de equações do primeiro grau. Essa proposta foi funda-
mentada na utilização de jogos para o ensino de um conteúdo. 
Esse produto educacional está vinculado à dissertação: Equa-
ção de 1º grau: uma proposta de ensino e de aprendizagem uti-
lizando jogos. Informamos, aos possíveis interessados em co-
nhecer o material utilizado para os jogos, que esse se encontra 
na íntegra na segunda parte da dissertação e está disponível 
na página do PPGECM. A descrição, a análise e a interpreta-
ção do produto educacional constam no texto desenvolvido na 
dissertação.

Durante a realização da pesquisa, a maior preocupação 
foi no sentido de verificar se o uso de jogos realmente auxilia-
ria no processo de ensino e aprendizagem. Assim, tendo como 
foco essa meta, foram realizados alguns procedimentos de co-
leta de dados, sendo a filmagem o recurso para a verificação. 
No sentido de ampliar dados sobre a pesquisa, foram utiliza-
dos instrumentos como: memórias de aula, cartazes, exercícios 
matemáticos e, ainda, o produto educacional produzido, que 
foi enfatizado nas análises e interpretações contidas no texto 
completo da dissertação.

A pesquisa realizada referiu-se à aplicação de três jogos 
e das atividades pertinentes a cada um. Conversamos com a 
direção da escola e solicitamos a autorização para que esta pes-
quisa se realizasse, explicando que se tratava de uma propos-
ta de um produto educacional solicitado como requisito para 
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aprovação no PPGECM. Com a autorização da escola, conver-
samos com os estudantes e explicamos que, por mais que a pes-
quisadora fosse a professora da classe, o trabalho desenvolvido 
era baseado apenas no uso de jogos para ensinar um conteúdo, 
algo que em nenhum outro momento havia sido proposto. 

No primeiro dia, como todos os jogos foram desenvolvidos 
em grupo, optamos por fazer um sorteio entre os alunos para 
a divisão, dessa maneira, evitamos que ficassem sempre os 
mesmos estudantes que se juntam, por costume, em qualquer 
trabalho de grupo. Obtivemos quatro grupos que em nenhum 
outro momento das aulas de matemática haviam sido forma-
dos. Essa forma de pensar e agir permitiu que houvesse, além 
de uma brincadeira que permite aprendizagem, a socialização 
entre todos os estudantes, o que é algo muito importante para 
o convívio em sociedade. 

Para tanto, encontramos respaldo em Azevedo (2010, 
p. 60), pois, segundo a autora: “Brincar é fundamental na so-
cialização da criança, pois é na brincadeira que o ser humano 
aprende as regras e princípios de vivência social”. Assim, além 
de buscar transmitir um conhecimento específico, nesse caso, 
equações do primeiro grau, o jogo é uma forma implícita de 
transmitir conceitos éticos e morais, que são essenciais para se 
viver em sociedade, e permite que o estudante perceba as aulas 
de matemática de forma mais divertida e desafiadora, podendo 
traçar táticas, levantar hipóteses de resolução e desenvolver o 
raciocínio lógico. 

O primeiro jogo aplicado aos estudantes foi o jogo Me-
mória da Álgebra. Trata-se de um jogo da memória, um jogo 
clássico, constituído por peças diferentes que visam formar um 
par, ganha o jogo quem formar mais pares. Destacamos que, 
nessa proposta, a atividade tinha como objetivo fazer com que 
os estudantes compreendessem a história da álgebra e promo-
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ver a socialização e integração entre os estudantes, bem como 
elaborar um cartaz descrevendo a história da álgebra.

Depois de explicar as regras, permitimos que os estudan-
tes manuseassem as peças do material livremente para ter o 
primeiro contato. Na primeira vez que os alunos jogaram, nada 
lhes foi cobrado. Em um segundo momento, quando todos os 
grupos já haviam jogado uma vez e se familiarizado com o jogo, 
solicitamos, então, que os estudantes jogassem novamente, po-
rém, prestando atenção nas peças, pois uma atividade poste-
rior ao jogo seria feita. Registramos por meio de filmagem toda 
a atividade desenvolvida. Ao término da jogada, requisitamos 
que os estudantes produzissem um cartaz, ainda em grupos, 
contando a história da álgebra.

O segundo jogo proposto também é considerado um jogo 
clássico e sobre o qual, na maioria das vezes, todos os estu-
dantes já tem algum conhecimento. O jogo de dominó, em que 
cada peça é composta por duas opções de jogadas para que seja 
possível dar sequência. Em nossa adaptação, para um jogo 
possível de ensinar um conteúdo, planejamos tais peças com o 
objetivo de relacionar as fases da linguagem matemática e de 
compreender conceitos matemáticos, como sentença matemá-
tica e igualdade. Para tal, os conteúdos utilizados na confecção 
do jogo foram as fases da linguagem algébrica, sentenças ma-
temáticas e símbolos matemáticos.

Para o segundo jogo, pedimos que os alunos se reunissem 
nos grupos organizados anteriormente e distribuímos um jogo 
para cada grupo. Contudo, dessa vez, filmamos desde a primei-
ra jogada. Durante o jogo, houve o questionamento dos alunos 
se teriam que criar um novo cartaz. Negamos e informamos 
que seriam feitas apenas atividades posteriores ao jogo e tam-
bém a memória da aula. O jogo transcorreu tranquilamente 
em dois períodos, mais dois períodos foram disponibilizados 
para as atividades posteriores e a memória de aula.



Luciana Castoldi, Ocsana Sônia Danyluk76

O terceiro jogo aplicado foi “Na trilha das equações”, 
que foi pensado com o objetivo de compreender o que é uma 
equação do primeiro grau bem como compreender o que são os 
princípios aditivo e multiplicativo. Solicitamos, então, que os 
estudantes se reunissem novamente em grupos, depois, dis-
tribuímos o material para cada grupo e iniciamos a atividade. 
Pensamos que dois períodos para a atividade seriam suficien-
tes, porém, durante a realização, percebemos que alguns alu-
nos apresentavam dificuldades na compreensão das questões. 
Logo, permitimos mais dois dias para que os estudantes pu-
dessem prosseguir jogando, assim, poderiam sanar suas difi-
culdades e, posteriormente, resolver as atividades propostas 
pertinentes ao jogo.

Na Trilha das Equações se refere a um jogo de trilha no 
qual os estudantes teriam que desvendar as atividades conti-
das nas casinhas da trilha, e onde eles parassem conforme o 
número que saísse no dado. Frisamos que algumas casas con-
tidas na trilha tinham cores diferentes, o que significava a cor 
da carta que eles deveriam pegar e procurar resolver o desafio 
contido nela, outras casas eram brancas, assim, os estudantes 
não precisavam resolver nenhuma atividade. Por se tratar de 
um jogo demorado e com atividades mais complexas, permiti-
mos que fosse jogado mais vezes pelos estudantes, deixando 
mais tempo para que ocorresse uma familiarização entre os 
estudantes e o conteúdo.

O terceiro jogo aplicado aos estudantes foi o que mais 
gerou discussões e interações entre os estudantes e com a pro-
fessora, mostrando-se como o jogo mais complexo. No primeiro 
jogo, Memórias da álgebra, os estudantes claramente notaram 
que se tratava da história da álgebra e, no segundo, Dominó 
das linguagens, que se referia as três fases da linguagem algé-
brica, já o terceiro jogo, Na trilha das equações, abordava ques-
tões mais complexas. Isso obrigou os alunos a prestar mais 
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atenção durante o jogo e também nas atividades posteriores, 
devido ao fato de que ainda não tinham conhecimentos especí-
ficos sobre como resolver as questões que envolviam equações 
e que eram apresentadas nas cartas dos jogos.

Após a aplicação dos jogos e as atividades posteriores, 
analisamos a aplicação da proposta confrontando-a com seu 
objetivo. Consideramos que foi possível responder aos questio-
namentos deste trabalho, assim, pensamos ser importante re-
lembrar qual questionamento norteou toda esta pesquisa, bem 
como seu objetivo. A pergunta norteadora da pesquisa é: o uso 
de jogos, em sala de aula, contribui para a compreensão 
das equações do primeiro grau? Já o objetivo era verificar 
se a tendência do uso de jogos contribui para uma melhor com-
preensão no ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, os jogos desenvolvidos mostraram-se 
úteis quanto ao ensino dos conceitos de equação do primeiro 
grau, o que foi possível concluir com as atividades realizadas. 
Ainda, destacamos que, além do conhecimento adquirido por 
parte dos estudantes, a socialização entre todos foi algo extre-
mamente importante, uma vez que um dos objetivos do ensino 
é, também, a socialização. 

Acentuamos que foi perceptível a mudança de postura 
dos estudantes diante dos colegas e também do conteúdo, a 
confiança em arriscar respostas e a perda do medo de parti-
cipar e perguntar devem ser levadas em consideração. O jogo 
ajudou no desenvolvimento de hábitos que até então alguns 
estudantes não tinham, como a preocupação em resolver as 
questões sem achar uma fórmula pronta, sem uma técnica es-
pecífica de resolução, apenas buscando resolver por meio da 
tentativa e, assim, construindo seus próprios meios de resol-
ver. Os bloqueios que alguns alunos apresentavam em rela-
ção à Matemática foram sendo minimizados, e os estudantes 
passaram a se sentir capazes de aprender. Ademais, durante 
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a realização das atividades, os estudantes foram adquirindo 
confiança, devido à oportunidade de situações possibilitadas 
pelo jogo de poder se destacar dos demais.

Em relação à aprendizagem dos conceitos necessários, os 
estudantes demostraram a compreensão das equações do pri-
meiro grau, pois, analisando as atividades resolvidas, percebe-
mos que eles responderam quanto ao que consideram sentença 
matemática, igualdade, princípio multiplicativo, princípio adi-
tivo e equações do primeiro grau. Foi a partir do desenvolvi-
mento dos jogos e das atividades posteriores que os estudantes 
se apropriaram dos conceitos matemáticos. Sobre isso, Moura 
afirma que: 

O jogo tem um curso natural que vai da imaginação pura para a 
experimentação e a apreensão do conceito. No princípio se é solici-
tado a jogar. E o jogo puro, é a brincadeira que instiga o imaginá-
rio, é a fantasia que, através das regras, vai levar ao desenvolvi-
mento do jogo e ao conteúdo sistematizado (1990, p. 65).

Os jogos exigiram dos alunos um pensar sobre as ques-
tões, portanto, eles se apropriaram de conceitos matemáticos 
importantes para a compreensão das equações. Pelas resolu-
ções, percebemos que os discentes procuraram formas de resol-
ver as questões. Grando, nessa perspectiva, aborda que: 

O conceito matemático pode ser identificado na estruturação do 
próprio jogo, na medida que não basta jogar simplesmente para 
construir estratégias e determinar o conceito. É necessária uma 
reflexão sobre o jogo, uma análise do jogo. Um processo de refle-
xão e elaboração de procedimentos para a resolução dos problemas 
que aparecem no jogo (2004, p. 38).

Destacamos, ainda, que o uso dos jogos é uma forma de 
ajudar na construção do conhecimento e concordamos com 
Kishimoto (1996, p. 37) quanto a utilizar o jogo na educação 
infantil como uma forma de trazer para o campo de ensino con-
dições para que o estudante construa seu conhecimento, par-
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tindo do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e da ação 
motivadora que o jogo possibilita.

Considerações finais

A partir deste trabalho, podemos considerar que em uma 
situação de jogo o aluno se torna mais crítico e confiante, ex-
pressa o que pensa e tira suas próprias conclusões sem a ne-
cessidade constante da interferência do professor. Diante dos 
resultados obtidos, destacamos que essa metodologia é mais 
significativa para o estudante, pois sua participação na cons-
trução do seu próprio saber lhe possibilita desenvolver o racio-
cínio lógico sem medo de pensar se está errando ou acertando. 
Com a aplicação da proposta do uso de jogos, percebemos que 
alguns alunos que apresentavam dificuldades de aprendiza-
gem mudaram sua postura e a imagem negativa que tinham 
da matemática, muito pelo fato de passarem por experiências 
desafiadoras, que lhes garantiram aprender de uma maneira 
interessante e sem pressão de uma aula normal. Assim, os jo-
gos contribuíram com os estudantes na compreensão da mate-
mática e as ideias que ela transmite e, em especial, no estudo 
de equações do primeiro grau. 

Além disso, ficou evidente que o professor, como um orien-
tador da aprendizagem, precisa buscar diferentes maneiras de 
ensinar, fazendo uso de metodologias diferentes e de instru-
mentos didáticos que contribuam em suas aulas e atividades. 
Ele deve proporcionar aos estudantes experiências matemáti-
cas que lhes permitam ser mais autônomos, independentes e 
críticos, por isso, as metodologias que permitem isso precisam 
ser usadas em sala de aula.

A utilização do jogo em sala de aula significa trazer para 
o campo do ensino atividades diferenciadas, que proporcionam 
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a construção do conhecimento, o desenvolvimento da capaci-
dade cognitiva e social. Frisamos que, durante o momento do 
jogo, é fundamental que o professor realize intervenções ape-
nas quando solicitado pelos estudantes, de modo a não os lapi-
dar durante o jogo. Os docentes precisam estar capacitados a 
utilizar recursos metodológicos que possibilitem aos alunos o 
aprender de forma interessante e significativa. 

Entretanto, para o uso dos jogos em sala de aula, o pro-
fessor precisa estar preparado, uma vez que, com essa metodo-
logia, é possível estimular os educandos para a potencialização 
de seus interesses pela investigação e pela solução dos proble-
mas propostos pela atividade. Reforçamos a importância, por 
parte dos professores, do uso de jogos nas aulas de matemática, 
proporcionando ao estudante uma possível associação entre as 
informações que os jogos oferecem e os conceitos que se preten-
de ensinar.

Ainda com os resultados obtidos na investigação, temos 
a convicção de que a pergunta norteadora desta pesquisa foi 
respondida e, ainda, que o ato de jogar deve ser valorizado, 
porque é um instrumento de aquisição de novos conhecimen-
tos e de aprendizado de regras para se viver em sociedade, o 
que contribui de forma significativa com a formação social dos 
estudantes.

Além de tudo o que foi exposto, enfatizamos que foi níti-
da a importância do jogo nas aulas de matemática. Contudo, as 
aulas devem ser bem planejadas pelo professor, a fim de que o 
jogo gere conhecimento e não seja apenas um jogar por jogar.
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Introdução

O presente capítulo destina-se a descrever uma proposta 
didática elaborada para o estudo do tópico sistema res-
piratório humano no ensino fundamental II, estrutura-

da na forma de uma unidade de ensino potencialmente signifi-
cativa (Ueps). A proposta didática relatada fundamenta-se na 
perspectiva da teoria da aprendizagem significativa (TAS), de 
David Ausubel, e é traduzida na forma de uma sequência de 
ensino por meio da elaboração da Ueps, seguindo os pressupos-
tos dados por Moreira (2011).
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A recomendação de utilizar uma sequência didática para 
abordar o tema mencionado sustenta-se, principalmente, nas 
dificuldades que os alunos têm apresentado na apropriação de 
conceitos relacionados ao ensino de Ciências. Isso tem causado 
como resultado que, na grande maioria das vezes, os conceitos 
sejam apenas memorizados, com poucas relações com o mundo 
vivencial. De outro modo, uma análise da literatura nacional 
aponta uma carência em termos de sugestões de estratégias de 
ensino para abordar conteúdos de Ciências no ensino funda-
mental II, especialmente de alternativas didáticas envolven-
do o estudo do sistema respiratório humano (CAVALCANTI, 
2016). 

A partir dessa constatação, como possível alternativa de 
ferramenta didática, foi elaborada uma Ueps para ser aplicada 
em uma turma de oitavo ano do ensino fundamental de uma 
escola da rede pública. Essa proposta é parte integrante da 
dissertação de mestrado intitulada Unidade de ensino poten-
cialmente significativa para o estudo do sistema respiratório 
humano no ensino fundamental II. Salienta-se que o texto que 
segue refere-se à descrição da proposta didática e ao relato dos 
resultados da sua aplicação em situação real de sala de aula, 
sem incluir a descrição do produto educacional desenvolvido 
para o estudo relatado e que subsidia a proposta, tampouco 
estão incluídos os dados coletados e sua análise. 

O objetivo é elucidar se a sequência didática construída 
no estudo e o modo como a TAS, traduzida na forma de uma 
Ueps, pode auxiliar na construção de novas propostas didáti-
cas para o ensino de Ciências na educação básica. Em virtude 
disso, o presente capítulo ocupa-se em discutir o referencial 
teó rico que embasa a construção da Ueps, para, na continuida-
de, apresentá-la na forma de relato de aplicação. 
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Unidade de ensino potencialmente 
significativa 

A escolha por uma Ueps como sequência didática decorre 
dos fundamentos teóricos que subsidiam tal proposta, cujo cer-
ne está na TAS de Ausubel (1968, 2003), difundida no Brasil por 
Moreira e Masini (1982), Moreira et al. (1985), Moreira (1999) 
e Moreira (2011). Essa teoria de natureza cognitivista entende 
que, para ser significativa, a aprendizagem precisa estar anco-
rada em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na 
estrutura cognitiva do indivíduo. Disso, Ausubel infere que o 
fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que 
o aluno já sabe, cabendo ao professor determinar e ensinar de 
acordo com esse conhecimento prévio (MOREIRA, 1999). Essa 
inferência concedeu a Ausubel o título de um dos mais signi-
ficativos teóricos da aprendizagem cognitivista do século XX, 
especialmente em se tratando do ensino de Física, de maneira 
específica, e do ensino de Ciências, no sentido mais amplo. 

A Ueps, de acordo com Moreira (2011), é uma sequência 
fundamentada de ensino direcionada à aprendizagem signifi-
cativa de conceitos e tópicos específicos de um ou mais conteú-
dos escolares. A tese central de uma Ueps é que os materiais e 
recursos utilizados estejam voltados a uma aprendizagem sig-
nificativa na perspectiva de David Ausubel. Para tanto, deve-
-se iniciar pela escolha do tema, dos recursos e dos materiais, 
que precisam ser potencialmente significativos para os alunos. 
Em outras palavras, a sequência didática elaborada pelo pro-
fessor precisa considerar em sua estrutura o apregoado pela 
TAS. Contudo, Moreira (2011) elenca, nos fundamentos da 
Ueps, características de outras teorias relacionadas à apren-
dizagem cognitiva, como as propostas por Novak, Vergound, 
Vygotsky, Gowin, Johnson-Laird e Moreira.
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Disso resulta um conjunto de princípios que o autor 
elege como fundamentais para a elaboração de uma Ueps e 
que podem ser assim sintetizados: a) a variável que mais in-
fluencia a aprendizagem significativa é o conhecimento prévio 
do aluno; b) os estudantes precisam apresentar sentimentos 
positivos em relação à aprendizagem, que, por sua vez, deve 
estar direcionada a ser significativa e crítica, e não mecânica 
e memorística; c) o aluno é quem decide se quer aprender sig-
nificativamente determinado conhecimento; d) a relação entre 
os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos é efetivada 
por meio de organizadores prévios, que podem ser as situações-
-problemas propostas pelo professor; e) elas são organizadas 
pelo professor e dão sentido aos novos conhecimentos, além 
disso, devem ser criadas de forma crescente de dificuldade e 
despertar no aluno o desejo pela aprendizagem; f) uma nova si-
tuação de aprendizagem deve ser direcionada a que os alunos 
inicialmente construam seus modelos mentais; g) em uma es-
trutura de ensino, são necessárias a diferenciação progressiva, 
a reconciliação integradora e a consolidação, conforme propos-
to por Ausubel; h) a avaliação da aprendizagem significativa é 
progressiva e deve ser feita em termos de buscas de evidências; 
e i) a interação social e a linguagem são fundamentais para a 
compreensão de significados, cuja essência está na relação en-
tre aluno, professor e materiais educativos, podendo incluir-se 
aí o computador como um quarto elemento. A interação social 
nessa proposta ganha relevância e é entendida por Moreira 
(1999, p. 112) como “[...] veículo fundamental para a transmis-
são dinâmica (de inter para intrapessoal) do conhecimento so-
cial, histórica e culturalmente construído”. 

Moreira (2011) organizou tais princípios em etapas, que 
passam a sustentar a estrutura de uma Ueps e estão identifi-
cadas e sintetizadas da seguinte maneira: 



Juliano Cavalcanti, Cleci T. Werner da Rosa, Carlos A. Samudio Perez86

1.  Definição do tópico a ser abordado dentro das espe-
cificidades que a disciplina exige, inclusive com seus 
aspectos declarativos e procedimentais.

2.  Criação de situação que leve o aluno a resgatar e expor 
seu conhecimento prévio, supostamente vinculado ao 
tópico em pauta (mapas mentais, mapas conceituais, 
situações-problemas, questionário, debate, etc.). 

3.  Proposição de uma situação problema em nível intro-
dutório do conteúdo e que sirva de referência para a 
discussão do novo. A situação problema deve ser tal 
que convenha apenas para resgatar e ancorar o novo 
conhecimento, sem, contudo, expô-lo na íntegra. Tais 
situações-problemas podem funcionar como organiza-
dores prévios e têm por objetivo dar sentido ao novo 
conhecimento e possibilitar o estabelecimento de mo-
delos mentais, de representações na mente do estu-
dante. Moreira (2011), recorrendo a Vergnaud (1990), 
ressalta que esse momento encontra-se associado aos 
operadores invariantes, conhecimentos contidos nos 
esquemas, que, por sua vez, representam uma organi-
zação da conduta para certa classe de situações (ativi-
dades experimentais, demonstrações, vídeos, simula-
ções, filmes, etc.). 

4.  Exposição do conteúdo objeto do estudo, levando em 
conta a diferenciação progressiva na perspectiva de 
Ausubel. Ou seja, a abordagem do conteúdo deve ini-
ciar pelos aspectos mais gerais, incluindo exemplos 
de aplicação, até chegar ao aprofundamento do con-
teúdo. Moreira (2010) menciona que a diferenciação 
progressiva é um princípio programático no qual as 
ideias mais gerais e inclusivas do conteúdo devem ser 
apresentadas de forma gradativa. O autor ressalta 
que: “Não se trata de um enfoque dedutivo, mas sim 
de uma abordagem na qual o que é mais relevante 
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deve ser introduzido desde o início e, logo em seguida, 
trabalhado através de exemplos, situações e exercí-
cios” (2010, p. 5).

5.  Apresentação de uma síntese envolvendo os aspectos 
mais gerais e estruturantes do conteúdo. Nesse mo-
mento, como mencionado por Moreira (2011), deve-se 
considerar o conteúdo em um nível de complexida-
de maior, envolvendo situações-problemas com grau 
maior e crescente de complexidade, incluindo novos 
exemplos e promovendo a reconciliação integradora, 
conforme proposto por Ausubel. Essa, por sua vez, na 
perspectiva cognitivista, representa os novos signifi-
cados que o aluno irá adquirir, fruto da interação ou 
combinação dos já existentes com os que estão sendo 
explorados. 

6.  A conclusão da unidade de ensino deverá proporcio-
nar a continuidade no processo de diferenciação pro-
gressiva, de modo a retomar as características mais 
relevantes do conteúdo em questão, porém, de uma 
perspectiva integradora, ou seja, buscando a reconci-
liação integrativa. Acerca da reconciliação integrativa, 
Moreira (2010, p. 5) menciona que, na programação 
do conteúdo escolar, deve-se possibilitar momentos 
para “explorar, explicitamente, relações entre concei-
tos e proposições, chamar a atenção para diferenças e 
semelhanças e reconciliar inconsistências reais e apa-
rentes”.

7.  A avaliação da aprendizagem deve ser contínua, so-
mativa e individual, estando relacionada a todas as 
ações desenvolvidas pelos alunos durante a imple-
mentação da Ueps. Essa avaliação deve conter ques-
tões que impliquem compreensão, que evidenciem 
captação de significados e, idealmente, alguma capa-
cidade de transferência. 
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8.  A avaliação da Ueps deve ocorrer mediante análise do 
desempenho dos alunos e de indícios de que ocorreu 
uma aprendizagem significativa. Moreira (2011) des-
taca que a aprendizagem significativa é progressiva, 
portanto, nessa etapa, o objetivo é a busca de evidên-
cias, e não de comportamentos finais. 

Os passos apresentados de forma não tão rígida, mas 
oportunizando incorporar novas situações-problemas, pro-
porcionando que o professor faça suas adequações, têm sido 
utilizados como forma de subsidiar a abordagem de temas no 
ensino de Física, Química e Biologia. Tendo como enquadra-
mento a estruturação metodológica proposta em uma Ueps e 
considerando a escassez de estudos empíricos na literatura na-
cional pertinente ao tema (PARISOTO, 2015), o presente capí-
tulo ocupa-se em propor e descrever a aplicação de uma Ueps 
para abordagem do sistema respiratório humano com alunos 
do oitavo ano do ensino fundamental.

Sequência didática: estruturação  
da Ueps

A proposta a ser apresentada tem como referência a rea-
lidade das escolas públicas, nas quais a disciplina de Ciências 
integra a grade curricular com três períodos semanais e o con-
teúdo Sistema Respiratório consta da programação do nono 
ano do ensino fundamental. 

A partir dessa realidade, e levando em consideração as 
etapas apresentadas anteriormente para a elaboração de Ueps, 
foi cuidadosamente planejado um conjunto de atividades. O 
Quadro 1 apresenta a distribuição das atividades na forma 
de encontros, destacando as etapas da Ueps contempladas em 
cada momento. 
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Quadro 1 – Sequência de atividades para a Ueps
Etapa da Ueps Atividades/Ações

1 Apresentação da proposta 
aos alunos

• Relato da proposta didática estruturada 
• Encaminhamentos com os alunos
• Apresentação do tema em estudo
• Leitura de microtextos

2 Resgate dos conhecimen-
tos prévios

• Trabalho com gravura referente ao cami-
nho do ar no corpo humano e às partes 
fisiológicas envolvidas

3 Situação-problema introdu-
tória – organizadores pré-
vios

• Questionamento introdutório: qual o cami-
nho do ar no corpo humano?

• Atividade experimental sobre medida do 
tórax

4 Organizadores prévios • Atividade experimental relacionada à me-
dida do tempo entre a inspiração e a ex-
piração 

5 Abordagem do conteúdo 
considerando a diferencia-
ção progressiva

• Apresentação de forma expositiva e dialo-
gada 

• Realização de pesquisa utilizando livros 
didáticos

6 Situação-problema 2 (nível 
mais complexo)

• Apresentação de duas perguntas: qual a 
função do diafragma? Como ele funciona?

• Realização de uma atividade experimental 
para analisar o funcionamento do diafrag-
ma

7 Discussão do conteúdo 
considerando a reconcilia-
ção integrativa

• Apresentação de forma expositiva e dialo-
gada

• Apresentação em PowerPoint
• Apresentação de vídeos

8 Situação-problema 3 (nível 
mais complexo) 

• Apresentação de três perguntas: quais os 
gases que compõem o ar? Quais os gases 
que estão presentes na inspiração? E na 
expiração?

• Realização de uma atividade experimental 
sobre a presença do gás carbônico no ar 
expelido pelos pulmões

9 Discussão do conteúdo 
considerando a reconcilia-
ção integrativa

• Apresentação de forma expositiva e dialo-
gada

• Realização de pesquisa utilizando livros 
didáticos

10 Avaliação 1 • Prova individual
11 Avaliação 2 • Encontro com profissionais da área de saú-

de
12 Pós-Ueps • Correção da prova

• Doenças respiratórias
• Avaliação dos encontros

Fonte: Cavalcanti (2016). 
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No planejamento proposto, considerou-se que cada en-
contro deveria ter duração de uma hora-aula, incluindo-se três 
situações-problemas, e não duas, como indicado na proposta 
de Moreira (2011). Tal necessidade teve como justificativa a 
extensão do conteúdo, porém, o acréscimo seguiu os mesmos 
passos indicados pelo autor, ou seja, uma situação com nível 
mais complexo de dificuldade e organizada de modo a possibi-
litar a reconciliação integrativa. 

Sequência didática: aplicação da Ueps

A seguir, são relatados os encontros realizados para a 
aplicação da Ueps, abdicando-se de discorrer sobre o conteúdo 
envolvido nas atividades, priorizando os aspectos metodológi-
cos, especialmente os relacionados com a Ueps. Os materiais 
didáticos utilizados na estruturação e aplicação da proposta 
estão disponíveis eletronicamente em um blog, que reúne con-
teúdos e orientações para a realização das atividades.1 

Encontro 1: apresentação da proposta

O primeiro encontro iniciou com a apresentação da pro-
posta e, na sequência, do tema da aula. Para tanto, estabele-
ceu-se um diálogo com os alunos, na intenção de que comentas-
sem sobre situações do cotidiano que envolvessem a respiração. 
As falas dos alunos foram registradas no quadro, sem qualquer 
interferência no sentido de corrigi-las. Assim, de forma livre, 
eles apresentaram ideias e entendimentos sobre o tema, inclu-
sive dúvidas e incertezas sobre problemas e doenças respirató-
rias, o que possibilitou obter um panorama do conhecimento e 
dos anseios da turma sobre o tema. 

1 Disponível em: <http://sistemarespiratorionaueps.blogspot.com.br/>.
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Nessa aula, para instigar e fomentar o levantamento dos 
conhecimentos prévios, três microtextos – intitulados A influ-
ência da respiração no corpo humano. Pressão: altos e baixos; 
A respiração adequada melhora o rendimento do atleta; e OMS 
diz que poluição atmosférica mata oito milhões de pessoas por 
ano – foram entregues aos alunos, para que, organizados em 
duplas, procedessem à leitura e à discussão. Nos grupos, eles 
tinham a liberdade de discutir, discordar ou concordar com as 
opiniões dos colegas, mas sempre explanando suas concepções 
sobre o tema de cada texto. Houve, então, novamente, o regis-
tro no quadro das contribuições de cada dupla, fomentando a 
discussão no âmbito coletivo da sala de aula. O objetivo dessa 
parte da atividade era demonstrar a importância e a amplitu-
de do tema, identificar os conhecimentos prévios dos alunos 
e despertar a curiosidade dos alunos sobre o assunto propos-
to. Ao final, efetuou-se a retomada dos aspectos levantados na 
aula e solicitou-se que o assunto proposto fosse discutido com 
os familiares, para que novas questões pudessem ser levanta-
das. 

Textos utilizados no primeiro encontro:

Texto 1 - Influência da respiração no corpo humano. Pressão: 
altos e baixos

O corpo humano é preparado para viver em condições nor-
mais de pressão, mas consegue se adaptar a extremos de altitu-
de e profundidade. 

Como qualquer outro ser vivo, o homem evoluiu para vi-
ver em determinadas condições de clima e pressão atmosférica 
– mas não consegue se conformar só com seu habitat. Impulsio-
nado pela vontade de superar limites, ele testa sua capacidade de 
sobrevivência em ambientes inóspitos como nenhum outro animal 
faria. Aventurar-se no alto de uma montanha ou no fundo do mar 
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exige que o organismo humano se acostume às diferenças no 
comportamento do gás essencial à vida, o oxigênio.

Quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio, 
pois o ar fica menos denso, com mais espaços vazios entre as 
moléculas. A pressão atmosférica diminui, causando dor de cabe-
ça, náuseas e prostração. Já em grandes profundidades, o perigo 
é a pressão sobre o peito do mergulhador, um obstáculo ao tra-
balho dos músculos na respiração. Até a volta pode ser perigosa, 
tanto das alturas quanto das profundezas. É que a coordenação 
motora, a lucidez e a capacidade de raciocínio rápido ficam com-
prometidas.
Escrito por Lívia Lisbôa, Redação Super. Disponível em: <http://
super.abril.com.br/ciencia/pressao-altos-e-baixos>. Acesso em: 
23 dez. 2015. 

Texto 2 - Respiração adequada melhora o rendimento do atleta

Inspira, expira. O movimento é cíclico, frequente e ritmado. 
Ação involuntária do corpo, a respiração é protagonista durante a 
atividade física. O ruído do ar entrando e saindo do pulmão deixa 
de ser imperceptível e se torna o principal barulho ouvido pelo 
atleta. A atenção é mesmo necessária, pois respirar de maneira 
correta ajuda a melhorar o rendimento físico. É o movimento dos 
pulmões que vai definir até quando o corpo suporta o esforço. “Se 
a pessoa respirar errado, terá menos fôlego para passar muito 
tempo em ação. Com isso, ela vai se cansar mais rapidamen-
te e não conseguirá completar o exercício”, alerta o fisiologista 
do exercício Jonato Prestes. Doutor em ciência fisiológica pela 
Universidade Católica de Brasília, ele explica que o corpo gasta 
mais oxigênio durante a atividade, o que só pode ser suprido pela 
respiração. Portanto, quem tem uma capacidade respiratória boa 
acaba se saindo melhor nos treinos. 
Escrito por Jéssica Raphaela, Correio Braziliense. Disponível em: 
<http://www.mg.superesportes.com.br/app/19,66/2014/08/19/no-
ticia_maisesportes,57395/respiracao-adequada-melhora-o-rendi-
mento-do-atleta.shtml>. Acesso em: 23 dez. 2015.
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Texto 3 - OMS diz que poluição atmosférica mata oito milhões 
de pessoas por ano

Estudo da Universidade de São Paulo mostrou como os 
efeitos nocivos da poluição do ar afetam muito mais do que o sis-
tema respiratório. Que a fumaça do cigarro faz mal para a saúde 
ninguém ignora. “Eu saio de perto, vou para outro lugar”, conta 
uma mulher.

Mas, do ar, ninguém, pode fugir. E segundo a Organização 
Mundial da Saúde, a poluição do ar mata oito milhões de pessoas 
no mundo, todos os anos. Um estudo feito pelo laboratório de 
poluição atmosférica da USP pesquisou dados oficiais sobre as 
partículas finas que saem dos escapamentos dos carros e das 
chaminés das indústrias que usam carvão e diesel. Esse tipo de 
poluição provoca inflamações em todo o sistema respiratório, do 
nariz até os pulmões. Mas o maior perigo é quando as partículas 
chegam à corrente sanguínea. Elas provocam inflamações dentro 
das veias e artérias, dificultam a passagem do sangue. E se já 
existir alguma obstrução, uma placa de gordura, o perigo é ainda 
maior. Pacientes cardíacos, ou que já têm pressão alta correm o 
risco de ter complicações sérias. Problemas cardiovasculares são 
responsáveis por 80% das mortes relacionadas à poluição do ar.

“Seguramente as pessoas vão ter danos à saúde que po-
dem comprometer a sua função respiratória, sua função cardio-
vascular, em última análise a sua qualidade de vida”, explica o 
cardiologista do Hcor e Unifesp Abrão Cury.

Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noti-
cia/2015/06/oms-diz-que-poluicao-atmosferica-mata-oito-milho-
es-de-pessoas-por-ano.html>. Acesso em: 23 dez. 2015.

Encontro 2: resgate dos conhecimentos prévios

 No segundo encontro, ainda com o intuito de resgatar 
os conhecimentos prévios dos alunos, desenvolveu-se uma ati-
vidade relacionada à identificação dos caminhos do ar no or-
ganismo humano. No início da aula, solicitou-se que os alunos 
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comentassem acerca do diálogo estabelecido sobre o tema em 
estudo com seus familiares. Surgiram relatos de casos de doen-
ças e novas dúvidas, inclusive sobre desempenho no esporte e 
uso de drogas. O objetivo era “plantar” a curiosidade utilizan-
do como base de sustentação os conhecimentos prévios dos alu-
nos, sempre incentivando a busca pelas respostas e tentando 
motivá-los para as atividades programadas para as próximas 
aulas. 

A atividade desenvolvida nesse encontro visava retomar 
os conhecimentos que, em princípio, integram o programa de 
Ciências nos anos iniciais sobre o sistema respiratório. Para 
tanto, foi entregue aos alunos o desenho apresentado na Figu-
ra 1, que representa um esboço das partes fisiológicas envolvi-
das no sistema respiratório e foi solicitado que colorissem, com 
diferentes cores, as partes que o constituem. 

               Figura 1 – Desenho descritivo do sistema respiratório humano

                   Fonte: http://www.infoescola.com/biologia/sistema-respiratorio/



Sequência didática para estudo do sistema respiratório humano no ensino... 95

Como encerramento da aula, houve uma discussão acer-
ca do desenho, reservando-se para o encontro seguinte a dis-
cussão sobre os nomes das partes que integram o sistema res-
piratório. 

Encontro 3: situação-problema 1 (organizadores prévios)

O terceiro encontro foi marcado pela necessidade de es-
tabelecer os organizadores prévios para a atividade. De acor-
do com Moreira (2011), ao se iniciar um tópico e resgatar os 
conhecimentos anteriores, poderá ser necessário criar pontes 
para ancorar os novos conhecimentos e, para isso, o autor su-
gere o estabelecimento dos organizadores prévios. 

Nessa Ueps, os organizadores prévios foram estrutura-
dos em um questionamento inicial seguido de duas atividades 
experimentais. O questionamento (qual o caminho do ar no 
corpo humano?) teve por objetivo inserir o estudante no tema, 
de forma a oportunizar a estruturação de um modelo mental 
que subsidiasse o conteúdo que seria aprofundado nos demais 
encontros. Para isso, retomou-se o material trabalhado na 
aula anterior, projetando no quadro a imagem que fora entre-
gue aos alunos para que pudessem identificar o caminho do 
ar bem como as partes pertencentes ao sistema respiratório, 
com seus respectivos nomes. Destaca-se que a atividade foi 
colaborativa, uma vez que os alunos participaram e fizeram 
inferências sobre a nomenclatura. As partes mais conhecidas, 
como boca, nariz e pulmão, foram prontamente mencionadas, 
contudo, outros nomes precisaram ser registrados no quadro 
para que os alunos pudessem copiá-los, dada a dificuldade que 
alguns tiveram no momento do registro. 

Na sequência, foi realizada a primeira atividade experi-
mental, cujo objetivo era medir as dimensões do tórax ou caixa 
torácica de cada aluno. Em duplas, os alunos mediram o pe-
rímetro da caixa torácica com o auxílio de uma trena. Foram 
obtidas duas medidas em situações diferentes, na inspiração, 
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cujo perímetro é máximo, e na expiração máxima, cujo períme-
tro é mínimo. Os valores foram organizados em uma tabela no 
quadro e todos os alunos fizeram o registro no caderno. A maio-
ria não reconhecia as unidades de medida utilizadas na trena; 
alguns, inclusive, registraram os valores na unidade polegada 
em vez de fazê-lo em centímetros.2 Com isso, houve a necessi-
dade de ocupar uma parte da aula para discutir o sistema de 
unidades. 

Descrição da atividade experimental realizada no tercei-
ro encontro:

Atividade experimental 1: perímetro torácico

Objetivo: perceber que o perímetro torácico varia na inspiração e 
expiração.
Material: fita métrica ou trena.
Sugestão de procedimentos: em duplas, um aluno deverá colocar 
a fita métrica ao redor do tórax do outro. O aluno que estiver sen-
do medido deverá soltar todo o ar dos pulmões que conseguir e 
segurar a respiração. Enquanto isso, o colega medirá e anotará o 
perímetro do tórax. Após, o aluno que estiver sendo medido deve-
rá inspirar o máximo de ar que conseguir e segurar a respiração. 
Enquanto isso, o colega medirá e anotará o perímetro máximo do 
tórax. Os papéis, então, deverão ser trocados, repetindo-se os 
procedimentos. 

A segunda atividade planejada para essa aula precisou 
ser adiada em virtude da falta de tempo. Dessa forma, o tercei-
ro encontro foi finalizado com a discussão da atividade experi-
mental relativa à medida da caixa torácica e com a solicitação 
de que os alunos, na próxima aula, trouxessem cronômetros ou 
celulares. 

2 Para a atividade, empregou-se a mesma trena que se utiliza para costurar, a 
qual traz, em um lado, os valores em centímetros e, no outro, em polegadas. 
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Encontro 4: organizadores prévios

A aula iniciou com o professor indagando os alunos sobre 
o assunto abordado no encontro anterior. Como haviam fal-
tado, quatro alunos demonstraram certo desconforto, levando 
a que o conteúdo fosse retomado, especialmente o relativo à 
imagem trabalhada. Assim, novamente, os alunos trouxeram 
questões, principalmente sobre esportes, e alguns afirmaram 
apresentar dores no abdômen quando correm, dificuldade de 
respirar quando sobem uma ladeira acentuada, outros discu-
tiram sobre a influência do fumo na performance das pessoas.

Na continuidade, foi realizada a segunda atividade ex-
perimental, que não havia sido realizada na aula anterior por 
limitação de tempo. Essa atividade, que integra o conjunto de 
ações relativas aos organizadores prévios, durou o restante do 
quarto encontro. A atividade consistiu em medir o tempo entre 
a inspiração e a expiração. Para tanto, os estudantes utiliza-
ram o cronômetro de seus celulares.

Descrição da atividade experimental realizada no quarto 
encontro:

Atividade experimental 2: frequência respiratória

Objetivo: medir e comparar a frequência respiratória.
Material: cronômetro (celular).
Sugestão de procedimentos: o professor solicitará aos alunos que 
determinem o tempo de um evento aleatório, como andar pela 
sala, falar uma frase inteira, fazer uma coreografia, enfim, qual-
quer atividade que considerarem interessante. Após, o professor 
pedirá para alguns alunos expressarem seus resultados nas di-
ferentes escalas do tempo, hora, minuto, segundo e milésimo de 
segundo. Nesse momento, deverá estabelecer a diferença das 
escalas para posteriormente prosseguir. Na sequência, a ativida-
de será desenvolvida em duplas. Um aluno medirá a frequência 
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respiratória do outro. Para isso, deverá zerar o cronômetro e pedir 
para que seu colega esvazie o ar dos pulmões, iniciando a con-
tagem do tempo no cronômetro e contando cinco movimentos de 
inspiração e respiração. Os papéis, então, deverão ser trocados, 
repetindo-se os procedimentos. 

Os alunos apresentaram dificuldades para entender a 
medida de tempo no dispositivo e, também, para fazer conver-
sões das unidades. Alguns não sabiam identificar e diferenciar 
minutos, segundos e milésimos de segundo. Dessa forma, foi 
necessário, a exemplo do ocorrido na atividade experimental 
anterior, interromper o trabalho para a discussão do conteúdo 
envolvido na dificuldade identificada. Para tanto, desenhou-
-se um relógio no quadro, discutindo-se as unidades de tempo 
com os alunos. A seguir, a atividade foi retomada e os alunos 
refizeram o levantamento de dados, de acordo com que lhes 
havia sido solicitado. O registro ocorreu de forma que cada alu-
no fosse ao quadro para anotar a sua medida, possibilitando 
verificar o entendimento de cada um sobre o tema.

Para finalizar a aula, foi enfatizado o significado dos va-
lores encontrados na atividade experimental, entre os quais 
se estabeleceu uma comparação. É importante destacar que 
os alunos participaram e indagaram sobre as diferenças nos 
valores; inclusive, um aluno mencionou que, por ser de baixa 
estatura, o valor entre sua inspiração e expiração seria igual-
mente menor do que o valor entre a inspiração e a expiração de 
alguém mais alto. Tal ideia foi refutada por um dos alunos, o 
qual imediatamente comparou dois valores expostos no quadro 
que eram próximos e que correspondiam a alunas com diferen-
tes alturas.
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Encontro 5: abordagem do conteúdo 

Nesse encontro, o objetivo foi aprofundar o entendimento 
dos alunos sobre o caminho do ar, que havia sido abordado de 
forma introdutória nos encontros anteriores. Segundo Moreira 
(2011, p. 4), uma vez trabalhadas as situações iniciais, pode-se 
“apresentar o conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando 
em conta a diferenciação progressiva”. Diante disso, a opção 
foi por recapitular com os alunos as partes que integram o sis-
tema respiratório, agora utilizando a percepção física decor-
rente das duas atividades experimentais realizadas. A seguir, 
foi proposta uma atividade na qual os alunos, reunidos em pe-
quenos grupos, deveriam recorrer ao uso do livro didático para 
pesquisar o tema. Para a pesquisa, foram-lhes oferecidas obras 
didáticas alternativas em relação ao livro adotado na escola, 
pois esse poderia se mostrar limitado diante das indagações e 
pesquisas da turma. 

O tema pesquisado envolveu os seguintes aspectos: cami-
nhos do ar, órgãos, cavidades nasais, faringe, epiglote, laringe, 
traqueia, pleura, pulmões, brônquios, bronquíolos, diafragma, 
músculos intercostais e alvéolos, que compõem o sistema, bem 
como as funções de cada um. O registro foi feito no caderno dos 
alunos e a discussão sobre a pesquisa foi realizada de forma 
verbal, no coletivo do grande grupo. Para isso, foram utiliza-
dos um cartaz, um modelo em plástico PVC e alguns livros 
didáticos de outros autores, como Projeto Araribá, da Edito-
ra Moderna. Durante a exposição no quadro, foi solicitado aos 
alunos que apontassem as partes, indicando-as com a mão no 
seu próprio corpo. 

Em virtude do tempo, e considerando a efetiva participa-
ção dos alunos nas discussões, a conclusão da atividade teve de 
ser postergada para a aula seguinte. 
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Encontro 6: situação-problema 2

A sexta aula iniciou com uma breve exposição dialogada 
sobre o estudado no encontro anterior, dando prosseguimento 
à atividade que havia sido interrompida por falta de tempo. 
Assim, foram discutidas as funções de cada parte do sistema 
respiratório, utilizando os registros realizados pelos alunos 
na sua pesquisa. Com base nas respostas, e considerando a 
necessidade de que uma nova situação-problema seja introdu-
zida em nível mais alto de complexidade (MOREIRA, 2011), 
um novo questionamento foi apresentado aos alunos: qual a 
função do diafragma? Como ele funciona? 

Como forma de iniciar as discussões sobre o funciona-
mento desse músculo, foi proposta uma atividade experimen-
tal na qual os alunos construíram um dispositivo que simula 
o funcionamento do diafragma no corpo humano. Para tanto, 
seguindo as instruções do material distribuído pelo professor, 
foram utilizados materiais alternativos que haviam sido pre-
viamente solicitados, como balões, garrafas pet, fita adesiva, 
tesoura, entre outros. Após essa tarefa, cada grupo buscou 
elaborar explicações sobre o funcionamento do seu aparelho e, 
consequentemente, do diafragma. 

Descrição da atividade experimental realizada no sexto 
encontro:

Atividade experimental 3: pulmão de garrafa PET

Objetivo: verificar os movimentos de inspiração e expiração com 
um material alternativo que simula um pulmão; observar as partes 
do sistema respiratório envolvidos nos movimentos.
Materiais: garrafa PET de 500 ml, fita adesiva, dois balões, tesou-
ra sem ponta e um tubo de caneta.
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Sugestão de procedimentos: o professor deverá organizar a sala 
em grupos de no máximo quatro alunos. Recomenda-se que ele 
prepare as tampas da garrafa antes de entregá-las aos alunos, 
fazendo um orifício do tamanho próximo ao de um tubo de caneta. 
O furo pode ser feito com material cortante, por isso, o ideal é que 
seja realizado antes, para que nenhum acidente ocorra. O profes-
sor deverá solicitar que os alunos cortem a garrafa PET abaixo 
da metade, em um local onde a garrafa seja regular, devido à 
necessidade de reduzir espaços por onde o ar possa escapar. O 
professor solicitará aos outros integrantes que usem a fita adesi-
va para fixar o balão na ponta do tubo de caneta, encaixando a 
boca do balão em um dos lados do tubo, de forma que o ar possa 
atravessá-lo e encher o balão. Na garrafa cortada, deverá ser co-
locada a tampa, e no orifício da tampa, deverá ser encaixado o 
tubo com o balão já fixado, mas de modo que o balão fique para 
o lado de dentro da garrafa. Deverá ser feito um ajuste do tubo 
de caneta, sem deixar o balão para fora da posição de corte da 
garrafa. Com outro balão, a parte cortada da garrafa deverá ser 
fechada. Para isso, será necessário cortar o balão logo abaixo do 
tubo por onde se enche o balão. Com a fita adesiva, o balão corta-
do deverá ser fixado na garrafa, sem deixar espaço para o ar sair. 
Por fim, a parte superior em que foi cortada a tampa da garrafa 
para a introdução do tubo deverá ser fechada com fita. 

A atividade experimental visou, basicamente, ilustrar 
como ocorre a inspiração e a expiração do ar nos pulmões, opor-
tunizando questionamentos por parte dos alunos, tais como: o 
diafragma contrai na expiração ou na inspiração? Qual a for-
ma correta de respirar? Fazer com que o ar entre pelo nariz e 
saia pela boca é melhor do que respirar só pela boca? Na cor-
rida, às vezes, sentimos dores na barriga. É o diafragma que 
dói? A asma é um problema no diafragma? Quando eu soluço, 
a minha barriga mexe sozinha. É o diafragma que faz isso? É 
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por isso que ser barrigudo faz mal? Quando a gente espirra, a 
barriga aperta. É bem ali que se localiza o diafragma? 

Após as discussões, e para finalizar a aula, foi proposta 
aos alunos uma atividade física, que visava levá-los a perceber 
a presença do diafragma no próprio corpo. Em pé, todos colo-
caram a mão sobre o diafragma e, posteriormente, efetuaram 
uma repetição da expiração e da inspiração. A atividade pos-
sibilitou observar que alguns ainda tinham curiosidade sobre 
o tema. Por isso, foram indicadas leituras complementares, 
especialmente sobre o consumo de energia na respiração e o 
funcionamento do diafragma. 

Encontro 7: abordagem do conteúdo

 Esse encontro visou promover situações que permitis-
sem ao aluno conectar os conhecimentos, considerando o pro-
cesso de diferenciação progressiva, mas retomando as carac-
terísticas mais relevantes do conteúdo em questão, dentro de 
uma perspectiva integradora, ou seja, buscando a reconcilia-
ção integrativa (MOREIRA, 2011). 

O conteúdo selecionado foi a respiração celular, no qual 
foram retomadas e contextualizadas as partes do sistema res-
piratório e suas funções, bem como a importância do diafragma 
dentro desse contexto. Para tanto, contou-se com o apoio de sli-
des e vídeos para ilustrar os caminhos do ar, o funcionamento 
do diafragma e a respiração celular. A apresentação dos slides 
em PowerPoint serviu para exibir imagens sobre os caminhos 
do ar, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, 
assim como as trocas gasosas, a difusão e o movimento do oxi-
gênio e do dióxido de carbono no sangue. O aumento da umi-
dade e da temperatura do ar na faringe e laringe e a expulsão 
de materiais estranhos, juntamente com o funcionamento da 
epiglote, foram igualmente demonstrados. Ainda, observou-se 
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a posição do diafragma na inspiração e expiração, além dos 
músculos intercostais. 

Os vídeos selecionados são de livre acesso e podem ser 
acessados nos seguintes endereços: 

Filmes

Mundo de Beakmann: <https://www.youtube.com/watch?v=3iB4fR 
-sgAc>.
Sistema respiratório – anatomia: <https://www.youtube.com/wa-
tch? v=B5Avv2Zhc4I>.
Respiração: <https://www.youtube.com/watch?v=rBrDmgL1N30>.
Animação 3D: <https://www.youtube.com/watch?v=G5tTlA6CfEc>.
Alvéolos pulmonares: <https://www.youtube.com/watch?v=kwo 
Yp1_Dak8>.
Sistema respiratório: <https://www.youtube.com/watch?v=vlY3 
AOnqLtk>.

Alguns desses vídeos apresentaram imagens reais de ba-
sicamente todo o sistema respiratório, o que causou diferentes 
reações entre os alunos; inclusive, em determinado momento, 
um deles solicitou a interrupção do vídeo para comentar sua 
perplexidade ao saber que o organismo humano tinha aquela 
aparência. Houve, também, aqueles que se mostraram curio-
sos, especialmente no momento em que o vídeo trouxe a ima-
gem da traqueia, cujo formato é de anéis sobrepostos, o que 
puderam relacionar com o fato de o pescoço ser flexível. Poste-
riormente, ao tratar da respiração celular, surgiram algumas 
dúvidas referentes à necessidade do ar para a vida humana e 
a vida fora do planeta Terra. 

Para o fechamento da aula, oportunizou-se aos alunos 
que manifestassem suas conclusões sobre os vídeos e o que le-
variam da aula para suas vidas. Esse momento foi importante 

https://www.youtube.com/watch?v=3iB4fR-sgAc
https://www.youtube.com/watch?v=3iB4fR-sgAc
https://www.youtube.com/watch?v=B5Avv2Zhc4I
https://www.youtube.com/watch?v=B5Avv2Zhc4I
https://www.youtube.com/watch?v=rBrDmgL1N30
https://www.youtube.com/watch?v=G5tTlA6CfEc
https://www.youtube.com/watch?v=kwoYp1_Dak8
https://www.youtube.com/watch?v=kwoYp1_Dak8
https://www.youtube.com/watch?v=vlY3AOnqLtk
https://www.youtube.com/watch?v=vlY3AOnqLtk
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para verificar como os alunos estavam interagindo com o con-
teúdo e com a proposta metodológica em análise. 

Encontro 8: situação-problema 3 

O conteúdo a ser abordado com base em situações-pro-
blemas, como propõe Moreira (2011), deve ser gradativamen-
te ampliado, refinando-se. Dessa forma, o oitavo encontro foi 
guiado pela apresentação de três perguntas, cujo objetivo era 
discutir a presença do dióxido de carbono na expiração. Para 
tanto, foram feitos os seguintes questionamentos: quais os ga-
ses que compõem o ar? Quais os gases que estão presentes na 
inspiração? E na expiração? 

Para subsidiar os alunos na construção de suas repostas, 
foi realizada uma nova atividade experimental, cujo objetivo 
consistiu em demonstrar que o gás expelido pelos pulmões é o 
dióxido de carbono. 

Para essa atividade experimental, os alunos foram orga-
nizados em grupos, sendo distribuído o material e discutido o 
procedimento de forma coletiva. A exemplo do utilizado nas de-
mais atividades, o material era de fácil aquisição, consistindo 
basicamente em um copo com água (aproximadamente 80 ml), 
um canudo plástico, 1 ml de bromotimol3 e meia colher de chá 
de soda cáustica. Para a realização da atividade, os estudantes 
acrescentaram o azul de bromotimol ao copo contendo água 
e, depois, a soda cáustica, em quantidades muito pequenas, 
até obter a coloração azul. A seguir, acrescentaram o canudo 
plástico, que serviu como condutor para a passagem do ar. Ao 
realizar esse procedimento, eles puderam observar imediata-
mente a mudança de cor da solução, o que, além de encantá-los, 
levou-os a questionar as razões do ocorrido. 

3 O azul de bromotimol pode ser obtido em empresas que fornecem materiais quí-
micos para hospitais e similares.
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Descrição da atividade experimental realizada no oitavo 
encontro:

Atividade experimental 4: sopro mágico

Objetivo: verificar a presença de gás carbônico no ar expelido 
pelos pulmões durante a expiração. 
Materiais: canudo, dois copos transparentes, pipeta de plástico, 
azul de bromotimol, soda cáustica, água e colher de chá.
Sugestão de procedimentos: lembrar que esta atividade envolve 
uma solução que não pode ser ingerida pelo aluno. O professor 
deverá preparar um copo pequeno com metade de água, à qual 
acrescentará um quarto de colher de soda, formando o hidróxido 
de sódio. Essa substância é corrosiva, porém, será usada em 
pequena quantidade.
Em outro copo, deverá colocar 80 ml de água, adicionar 1 ml de 
azul de bromotimol, acrescentando, em seguida, com a pipeta, 
algumas gotas do hidróxido de sódio, até obter uma solução azul. 
Em seguida, deverá solicitar ao aluno que sopre com o auxílio de 
um canudo e observe. 
Após a verificação da mudança da coloração da solução azul para 
a cor verde, o professor poderá solicitar que os alunos expliquem 
o antes e o depois, levando a entender que foi o ar contido nos 
pulmões que interagiu com a solução e alterou sua cor.

A hipótese de que a mudança de cor foi causada pelo gás 
expelido pelos pulmões durante o sopro não foi imediatamente 
levantada, mas, depois de algumas discussões no grande gru-
po, os alunos acabaram levantando tal possibilidade. Uma das 
alunas, diante das colocações da turma, recordou e mencionou 
que o gás expelido pelos pulmões é o gás carbônico, lembran-
do-se do discutido em anos anteriores sobre a respiração das 
plantas. 

Na continuidade, foram apresentados aos alunos, de for-
ma dialogada e expositiva, os percentuais da composição ga-
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sosa na inspiração e na expiração, mostrando que o oxigênio 
entra em maior quantidade e sai em menor quantidade, en-
quanto que o gás carbônico sai em maior quantidade. A ati-
vidade experimental foi retomada no sentido de se esclarecer 
à turma o modo como o gás carbônico expelido pelos pulmões 
reage com a solução, alterando a sua cor. Nesse sentido, salien-
tou-se que os alvéolos pulmonares, ao realizar a absorção do 
oxigênio, expelem o gás carbônico, que é um resíduo da troca 
gasosa ocorrida. 

Ao final do encontro, os alunos fizeram registros no ca-
derno, procedendo a um fechamento da atividade realizada. 

Encontro 9: abordagem do conteúdo

O objetivo desse encontro foi estabelecer a integração do 
saber abordado na aula anterior com os demais conteúdos, no 
sentido da reconciliação integrativa. Para tanto, a aula iniciou 
pela recuperação do discutido anteriormente, sobretudo em 
termos da atividade experimental efetuada. Os alunos tiveram 
a oportunidade de realizar novas perguntas a respeito, permi-
tindo estabelecer pontes entre os conteúdos que estavam sendo 
trabalhados. 

Na sequência, e como forma de atingir o objetivo traçado, 
propôs-se aos alunos a realização de uma nova pesquisa nos 
livros didáticos disponíveis, procedendo a registros no caderno. 
Essa pesquisa foi guiada por um conjunto de tópicos elencados 
com base nas dúvidas apresentadas. Além disso, foram pro-
postas atividades de resolução dos exercícios do livro didático 
adotado pela escola. 
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Questões norteadoras da pesquisa 

1) Quais os órgãos que são responsáveis pelo aquecimento e 
pela umidade do ar?

2) Quais os órgãos que são responsáveis por filtrar o ar que irá 
chegar aos pulmões?

3) Onde fica localizada a epiglote?
4) Quais os gases que compõem o ar que respiramos?
5) O gás carbônico é um dos gases que respiramos. Na inspi-

ração, a porção de gás carbônico é maior que na expiração? 
Explique.

60 Qual o processo que ocorre com os gases dentro dos alvéolos 
e que favorece a absorção de oxigênio?

7) O oxigênio é transportado através do sangue. Descreva como 
isso acontece.

8) Qual o papel das hemácias na respiração?
9) O que é hemoglobina?
10) O nosso diafragma expande ou se contrai quando espirra-

mos? E quando temos soluço, a explicação é a mesma?
 
Ao final do encontro, os exercícios foram corrigidos e, em 

seguida, os resultados da pesquisa foram discutidos, possibi-
litando a abordagem de novos conceitos, como hematose, he-
moglobina e glóbulos vermelhos, sobre os quais se passou a 
explanar para a turma. Essa atividade também serviu como 
revisão para a avaliação da aprendizagem, agendada para a 
aula seguinte. 

Encontro 10: avaliação 1

A avaliação, que marcou o décimo encontro, representa, 
na proposta de Moreira (2011), o momento no qual se oportuni-
za aos alunos a demonstração individual de que o conhecimen-
to foi adquirido. Contudo, o autor salienta que essa deve ser 
contínua e estar associada a todas as ações desenvolvidas pelos 
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alunos durante a proposta didática e não apenas ao finalizá-la. 
Ao mesmo tempo, valoriza em uma Ueps o momento em que 
os alunos são instigados a responder a questões/situações que 
impliquem compreensão e evidenciem captação de significados, 
além de alguma capacidade de transferência. 

Com base nessa premissa, a avaliação foi realizada de 
forma escrita, individual e organizada, com nove questões dis-
cursivas e uma objetiva. Os conteúdos abordados na avaliação 
foram caminhos do ar, funcionamento do diafragma e respira-
ção celular. 

Encontro 11: avaliação 2

O último passo indicado em uma Ueps é a avaliação do 
conteúdo dentro de um contexto que complemente a avaliação 
somativa realizada na etapa anterior. Seu objetivo consiste 
em verificar evidências de uma aprendizagem significativa, o 
que possibilita considerar que a proposta didática obteve êxito. 
Contudo, sabe-se que tal aprendizagem significativa é de difí-
cil percepção ou, pelos menos, leva tempo para ser percebida. 
Nesse sentido, Moreira (2011, p. 5) destaca que “a ênfase deve 
estar nas evidências, não em comportamentos finais”. 

Para possibilitar esse tipo de avaliação, desenvolveu-se 
uma atividade que contou com a presença, em sala de aula, de 
profissionais da área da saúde – um médico, duas enfermeiras, 
uma psicóloga e uma farmacêutica, integrantes da equipe do 
posto de saúde localizado ao lado da escola –, para debater com 
os alunos sobre o tema em estudo. O diálogo estabelecido entre 
os participantes esteve centrado, basicamente, na discussão de 
causas de doenças respiratórias, cuidados com o sistema respi-
ratório e vacinas. Além disso, os alunos tiveram oportunidade 
de esclarecer dúvidas sobre o consumo de cigarro e, especial-
mente, de maconha. 
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Em termos metodológicos, o encontro teve a duração de 
dois períodos e foi estruturado de modo a possibilitar a avalia-
ção do diálogo e das interjeições dos alunos com os profissio-
nais, averiguando se houve avanços cognitivos em relação ao 
que haviam exposto na segunda aula. 

Encontro 12: encerramento

Houve a necessidade de incluir um encontro no planeja-
mento da Ueps para a finalização das atividades com a turma. 
Nessa aula, a prova realizada no décimo encontro foi corrigida 
e também pôde ser abordado o tópico “doenças respiratórias”, 
que havia sido discutido com a equipe multiprofissional da 
área da saúde, quando se avaliou que alguns aspectos preci-
sariam ser retomados. Além disso, foi oportunizado aos alunos 
falar sobre a atividade desenvolvida durante os onze encontros, 
apontando suas percepções em relação à metodologia empre-
gada.

Considerações finais

Dentre os objetivos do processo de ensino, está tornar as 
aulas de Ciências mais motivadoras e possibilitar que a apren-
dizagem dos conteúdos ocorra de forma significativa, ultrapas-
sando a mera memorização de conceitos e fórmulas – o que é, 
sem dúvida, desafiador para o professor (ROSA, 2001). Para 
isso, torna-se fundamental propor alternativas metodológicas 
que, pautadas em pressupostos teóricos, conduzam os alunos a 
uma compreensão de ciência capaz de lhes fornecer condições 
de melhor entender o mundo circundante e dele participar de 
forma crítica e atuante. 

A utilização da Ueps para o ensino de Ciências no ensino 
fundamental mostrou-se uma alternativa dinâmica e robusta 
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para o desenvolvimento de um conteúdo, aguçando a curiosi-
dade do aluno diante do novo conceito, promovendo a eman-
cipação e a reflexão sobre o próprio cotidiano, promovendo a 
formação de um cidadão que otimiza a sua vivência e a das 
pessoas que o rodeiam. 

Durante a aplicação da Ueps, é de fundamental impor-
tância o professor estar ciente de que não terá respostas para 
todos os questionamentos e que muitos deles irão além do que 
fora planejado. Ele deve encarar essa metodologia como um 
documento norteador, que o auxiliará na busca das respostas. 
O professor se sente obrigado a saber as respostas para todas 
as perguntas, quando, na verdade, deveria aprender junto com 
os alunos. As experiências dos alunos e suas indagações de-
vem ser aproveitadas, mesmo aquelas que, em princípio, não 
estabelecem uma relação direta com o assunto, sob pena de o 
aluno não se sentir seguro e acolhido e acabar desestimulado, 
deixando de participar nas próximas atividades.

Em um sistema de ensino em que os fracassos são cada 
vez mais evidenciados, seja em Matemática, Ciências ou qual-
quer outra área, buscar alternativas que se tornem bases for-
tes para a aquisição e a construção do conhecimento é o papel 
do profissional em educação e, também, muitas vezes, um de-
safio. A formação continuada e o engajamento do professor em 
aceitar o desafio de ensinar e se colocar junto ao aluno para 
aprender são diferenciais no processo de ensino e aprendi-
zagem, gerando benefícios para ambas as partes envolvidas. 
Para o professor e o aluno, o fazer pedagógico torna-se eficiente 
e digno, pois é construído por eles, é algo para se motivar e 
se entusiasmar. Afinal, são agentes transformadores com dife-
rentes funções, porém com o mesmo objetivo: aprender signifi-
cativamente cada vez mais, e não apenas memorizar.
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Introdução

Nos últimos anos, novas metodologias de ensino foram 
incorporadas ao ensino de química com o objetivo de 
desenvolver conhecimentos aplicáveis aos sistemas 

produtivo, industrial e agrícola. Nesse sentido, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio destacam a ne-
cessidade de o estudante "Reconhecer aspectos químicos rele-
vantes na interação individual e coletiva do ser humano com 
o ambiente; reconhecer o papel da Química no sistema produ-
tivo, industrial e rural" (BRASIL, 2000, p. 39) e, dessa forma, 
atender à “necessidade do desenvolvimento das competências 
básicas tanto para o exercício da cidadania quanto para o de-
sempenho de atividades profissionais” (BRASIL, 2000, p. 23). 
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Nessa perspectiva, o presente capítulo apresenta um pro-
duto educacional constituído como uma proposta didática na 
forma de uma unidade de ensino potencialmente significativa 
para o ensino do conteúdo de soluções químicas por meio da 
temática da agroecologia. Salienta-se, entretanto, que se tra-
ta de uma sugestão de estratégia didático-metodológica para 
a educação no campo, mas que cabe ao professor realizar as 
adaptações oportunas a fim de atender aos anseios dos alunos, 
para que possa, dessa forma, ser aplicada em qualquer outro 
espaço, formal ou não formal, de ensino, visando favorecer a 
condução dos processos de ensino-aprendizagem.

Referencial teórico

Educação no campo

A educação no campo passou a ser discutida no Brasil a 
partir da década de 1980, no processo de resistência à ditadura 
militar pelas organizações da sociedade civil, especialmente as 
ligadas à educação popular, que incluíram a educação do cam-
po na pauta dos temas estratégicos para a redemocratização 
do país com a ideia de reivindicar e, simultaneamente, cons-
truir um modelo de educação que atendesse às particularida-
des culturais, aos direitos sociais e às necessidades próprias à 
vida dos camponeses. 

As escolas do campo são aquelas que têm sua sede classi-
ficada como rural pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística, assim como as identificadas como campo mesmo tendo 
sua sede em áreas consideradas urbanas porque atendem a 
populações de municípios cuja produção econômica, social e 
cultural está majoritariamente vinculada ao campo. Os povos 
identificados como sendo do campo são os agricultores, criado-
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res, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombo-
las, seringueiros, índios (BRASIL, 2007).

Destacam-se como aspectos relevantes para o funciona-
mento de uma escola que possa ser considerada "do campo" o 
reconhecimento e a valorização da identidade de seus sujei-
tos. Entretanto, foi somente a partir da Constituição de 1988 
que a legislação brasileira, no que tange à educação, passou a 
contemplar as especificidades da população que vive no campo. 
Antes disso, a educação para essa população era mencionada 
apenas para propor uma educação instrumental ou assisten-
cialista (LOCKS; GRAUPE; PEREIRA, 2015).

Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN) reconhece a diversidade sociocultural e o 
direito à igualdade e à diferença, possibilitando a definição de 
diretrizes operacionais para a educação rural, levando em con-
ta, nas finalidades, nos conteúdos e na metodologia, os proces-
sos próprios de aprendizado do estudante e o que é específico 
do campo.

 A LDBEN, em seu artigo 28, estabelece as seguintes 
normas para a educação do campo: 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, 
às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I- conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais ne-
cessidades e interesses dos alunos da zona rural; II- organização 
escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às 
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III- adequação à 
natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996).

Um ponto importante a ser considerado na educação do 
campo é pensar a educação na relação com o desenvolvimento 
sustentável, a partir da ideia de que o meio rural em que os 
alunos vivem pode ser reinventado por meio dos seus conhe-
cimentos. Os paradigmas da sustentabilidade supõem novas 
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relações entre pessoas e natureza, levando em conta a agroe-
cologia, e entre os seres humanos e os demais seres dos ecos-
sistemas.

 Agroecologia

A difusão da agroecologia ao redor do mundo e, princi-
palmente, no Brasil destaca-se como sendo uma das principais 
alternativas para reverter o quadro da crise ambiental e pro-
mover a sustentabilidade, pois se constitui em um conjunto de 
conhecimentos sistematizados, baseados em técnicas e saberes 
tradicionais, “que incorporam princípios ecológicos e valores 
culturais às práticas agrícolas que, com o tempo, foram deseco-
logizadas e desculturalizadas pela capitalização e tecnificação 
da agricultura” (LEFF, 2002, p. 42). 

Gliessman “considera que a Agroecologia como ciência 
sistematizada é um campo emergente e que vem se consolidan-
do” (2005, p. 56), uma vez que ela se caracteriza como enfoque 
científico na medida em que se alimenta de outras disciplinas 
científicas, assim como de saberes, conhecimentos e experiên-
cias dos próprios agricultores.

Inegavelmente, os conhecimentos científicos, principal-
mente na área da química, têm contribuído na explicação de 
muitos fenômenos importantes à agricultura, a exemplo do pro-
cesso de fotossíntese, em que as plantas convertem a energia 
solar em energia química, que é armazenada nas ligações quí-
micas das moléculas de açúcar, ou em relação ao solo, desde sua 
constituição aos ciclos de nutrientes. Nesse sentido, Gliessman  
menciona que “o manejo de fertilidade é baseado no nosso co-
nhecimento dos ciclos de nutrientes, do desenvolvimento de 
matéria orgânica e do equilíbrio entre os componentes vivos e 
não vivos do solo” (2005, p. 238). Isso implica, segundo o autor, 
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reconhecer a importância do conhecimento químico em relação 
à complexidade desse ecossistema.

Apesar disso, parece que ainda há uma falta de informa-
ções na literatura sobre aspectos relacionados à construção de 
conhecimentos agroecológicos, principalmente, no que se re-
fere a temáticas significativas, que necessitam ser abordadas 
na formação média/técnica da população que mora no campo, 
bem como sobre quais conhecimentos químicos são necessários 
para que a compreensão do conhecimento químico seja real-
mente significativa na abordagem agroecológica. 

Soluções

A adoção da perspectiva agroecológica de desenvolvimen-
to agrícola e um ensino de química articulado com temáticas 
significativas poderão auxiliar na formação de sujeitos críticos, 
não só defensores da agroecologia, mas, também, construto-
res de conhecimento acerca de sua realidade, essa perspectiva 
vem ao encontro dos pressupostos da educação do campo.  

Ao buscar o que os autores vêm pesquisando sobre esse 
conteúdo, percebe-se uma grande preocupação com a falta de 
entendimento, por parte dos estudantes, da noção microscópi-
ca do processo de dissolução, que é muito importante, uma vez 
que tópicos como transformações químicas, equilíbrio químico, 
ligações químicas, substâncias, modelo particular da matéria e 
interações químicas poderiam atingir um melhor nível de com-
preensão e poderiam ser retomados em níveis mais avançados. 

No que se refere ao conteúdo de soluções nos PCNs+ 
Ensino Médio, um dos principais objetivos estabelecidos é 
"correlacionar dados relativos à concentração de certas solu-
ções nos sistemas naturais a possíveis problemas ambientais"  
(BRASIL, 2002, p. 97). 
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Nessa direção, o trabalho de Palácio et al. (2013) teve 
como objetivo realizar uma atividade experimental de fácil 
execução e baixo custo para propor a discussão da interferên-
cia de metais potencialmente tóxicos sobre determinados or-
ganismos, quando estes estão presentes em soluções aquosas.

Outros autores reforçam a necessidade da utilização de 
temáticas e produtos do cotidiano ao ensinar o conteúdo de 
soluções, pois, segundo Esteves et al. (2013), “relacionar con-
teúdos de química com o que os educandos estão acostumados 
a ver no seu dia a dia facilita o entendimento por parte deles”.

Entretanto, Carmo e Marcondes afirmam que:

[...] compreender o conceito de dissolução em termos de interações 
entre as partículas de soluto/solvente exige que o aluno reorgani-
ze suas concepções de um nível de abstração menos complexo a 
níveis mais complexos de sua cognição (2008, p. 38).

Nessa perspectiva, a abordagem do conteúdo de solubili-
dade em soluções torna-se muito importante, pois os estudan-
tes poderão entender sua utilidade na cotidiano, a partir de 
exemplos práticos que fazem parte das suas vivências, como a 
intoxicação por íon nitrato e o aumento da demanda bioquími-
ca de oxigênio (DBO), que ocasiona a morte da biota aquática 
dependente do oxigênio. Além disso, menciona-se a eutrofiza-
ção do corpo d'água que ocorre a partir do despejo de esgoto 
diretamente em rios ou fluxos de água nas propriedades agrí-
colas, bem como a lixiviação de insumos agrícolas, provocando 
a contaminação de poços artesianos. Ainda, tem-se o emprego 
desse conceito na constituição de produtos de limpeza e beleza, 
perfumes, detergentes, alvejantes, medicamentos, etc.
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Unidade de ensino potencialmente 
significativo

Dentro da escola, a aprendizagem, em geral, é mecanicis-
ta, baseada na memorização de conceitos estanques, que não 
interagem entre si e com os problemas do mundo real. Talvez, 
esse possa ser um dos motivos que contribuem para a falta de 
relação entre teoria e prática na escola nos últimos tempos.

Há uma necessidade de reestruturar as práticas peda-
gógicas, possibilitando que o conhecimento escolar seja mais 
próximo à realidade dos estudantes e mais significativo em 
suas vivências. Nesse sentido, para promover um processo de 
ensino-aprendizagem mais contextualizado, destaca-se que a 
aprendizagem significativa, defendida por Moreira, representa: 

[...] compreensão, capacidade de explicar, de aplica o conhecimento 
adquirido a novas situações; resulta da interação cognitiva não-ar-
bitrária e não-literal entre conhecimentos prévios e novos conhe-
cimentos; depende fundamentalmente de conhecimentos prévios 
que permitam ao aprendiz captar significados (em uma perspecti-
va interacionista, dialética, progressiva) dos novos conhecimentos 
e também, de sua intencionalidade para essa captação (2011, p. 8).

Destaca-se, nessa compreensão, a necessidade da rela-
ção professor – aluno – material educativo. Salienta-se, ainda, 
a importância de o estudante ter intencionalidade para apren-
der (MOREIRA, 2011), e essa intenção pode ser favorecida 
quando o docente mostra/cria situações que possibilitam ao 
estudante ver aplicações reais dos conteúdos escolares.

Partindo desse entendimento, Moreira propõe as unida-
des de ensino potencialmente significativas (Ueps), que são 

[...] sequências didáticas de ensino fundamentadas teoricamen-
te, voltadas para aprendizagem significativa, não mecânica, que 
podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada 
diretamente à sala de aula (2011, p. 2).
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Considerando as Ueps como alternativa para qualificar 
o ensino de química no campo, visando uma aprendizagem sig-
nificativa, será proposta uma Ueps para trabalhar o conteúdo 
de classificações das soluções, solubilidade, saturação e curvas 
de solubilidade. Dessa forma, acredita-se poder avaliar a con-
tribuição do ensino de química na construção da aprendizagem 
agroecológica.

A proposta

Situação inicial

Solicitar ao alunos, com mediação do professor, que seja 
realizada uma pesquisa de campo sobre a localização de rios e 
poços na escola e nas propriedades próximas à escola. Os alu-
nos podem questionar os moradores das propriedades quanto 
aos tipos de fertilizantes que eles utilizam na lavoura, se sua 
lavoura fica próxima ao(s) rio(s) ou poço da propriedade, se há 
criação de animais próximo ao(s) rio(s) ou poço da propriedade, 
se é feito algum tratamento na água utilizada para consumo, 
onde o esgoto da propriedade é depositado.

Metodologia: pesquisa de campo.
Encaminhamento: organizar os estudantes em grupos. 

Cada grupo deve visitar, no mínimo, uma propriedade, fazendo 
o levantamento dos poços e rios do local e dos arredores, bem 
como anotar ou filmar a entrevista feita com os moradores. Ao 
voltar para a escola, cada grupo deverá socializar com a turma 
os dados obtidos.
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Situação-problema: fazer a leitura de um 
trecho do artigo

 

Fonte: disponível em: <www.creasp.org.br/biblioteca/wp-content/.../09/Nitrato-em-
-agua-1.doc>. Acesso em: 23 abr. 2016.

Nitrato em água: ocorrência e consequências
Leila Cristina Magalhães Silva e Maria Elizabeth Brotto

O critério de poluição é relativo, pois a qualidade da água 
dependerá de sua aplicabilidade. No Brasil, a Portaria no 2.914, 
de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde (MS) dispõe 
sobre os procedimentos de controle e de vigilância de qualida-
de da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 
(BRASIL, 2011). 

Segundo a Portaria no 2.914 do MS, água potável é aquela 
que atende ao padrão de potabilidade e não oferece riscos à saú-
de. O padrão de potabilidade é definido como o conjunto de valo-
res permitidos como parâmetros de qualidade da água destinada 
ao consumo humano (BRASIL, 2011). Os parâmetros que o defi-
nem, assim como seus valores limite, são continuamente revistos 
e atualizados em função da detecção de novos contaminantes e 
do uso de tecnologias mais recentes.

O contaminante inorgânico de maior preocupação em 
águas subterrâneas é o íon nitrato, NO3

-, que normalmente ocor-
re em aquíferos de zonas rurais e suburbanas. O nitrato em 
águas subterrâneas origina-se principalmente de quatro fontes: 
aplicação de fertilizantes com nitrogênio, bem como inorgânicos 
e de esterco animal, em plantações; cultivo do solo; esgoto hu-
mano depositado em sistemas sépticos e deposição atmosférica 
(BAIRD; CANN, 2011).

Uma preocupação recente trata do aumento dos níveis de 
íon nitrato na água potável, particularmente em água de poços em 
localidades rurais, sendo a principal fonte deste nitrato a lixiviação 
de terras cultivadas para os rios e fluxos de água.

O excesso de íon nitrato em água potável é preocupante 
por causar em recém-nascidos a síndrome do bebê azul; e em 
adultos, conforme pesquisas, pode ser responsável por causar 
câncer de estômago, e aumentar a probabilidade de câncer de 
mama em mulheres (BAIRD; CANN, 2011).
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O professor deve fazer os seguintes questionamentos aos 
estudantes: 

• Vocês sabem o que é lixiviação? 
• A água das chuvas, que é responsável por fazer a lixi-

viação do solo, é considerada um solvente ou soluto? 
• E as substâncias presentes nos fertilizantes indus-

triais são consideradas solvente ou soluto? 
• Pode-se dizer que as águas de rios e de poços tratados 

são consideradas soluções? 
• Todas as substâncias sólidas são solúveis em água? 
• Quando uma substância for solúvel em água, sua solu-

bilidade será infinita?

Metodologia: aula expositiva dialogada.
Encaminhamento: nos mesmos grupos da pesquisa de 

campo, os estudantes deverão ler, discutir e responder as ques-
tões e, logo após, socializar e discutir com os demais grupos. O 
professor deverá atuar como mediador.

Exposição dialogada

O professor poderá fazer uma atividade experimental 
demonstrativa sobre a solubilidade de diferentes solutos em 
mesma temperatura e quantidade de solvente. Nesse momen-
to, devem ser apresentados os conceitos do fenômeno da satu-
ração em soluções e coeficiente de solubilidade.

Metodologia: aula expositiva dialogada.
Encaminhamento: solicitar aos estudantes que obser-

vem a demonstração da atividade experimental que será de-
senvolvida, conforme apresentado na Figura 1.
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Figura 1 – Representação da atividade experimental

Fonte: Usberco e Salvador (2002, p. 271).

Ao realizar a atividade experimental, o professor deve 
salientar para os estudantes que o solvente, a água, é o mes-
mo e está na mesma temperatura e quantidade nos dois casos  
(A e B). Perguntar para os estudantes por que o açúcar dissol-
ve totalmente e o sal de cozinha não? 

A partir das respostas dos estudantes, iniciar a expli-
cação fazendo a representação da equação química em meio 
aquoso, no quadro, resgatando os conhecimentos prévios de so-
lução iônica e molecular, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Resgatando os conhecimentos prévios de solução iônica e 
molecular

Fonte: elaboração das autoras.
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Colocando-se cloreto de sódio na água, a “extremidade 
negativa” de algumas moléculas de água tendem a atrair os 
íons Na+ do reticulado cristalino do sal; e a “extremidade posi-
tiva” de outras moléculas de água tende a atrair os íons Cl- do 
retículo. Desse modo, a água vai desfazendo o retículo cristali-
no do NaCl(s), e os íons Na+ e Cl- entram em solução, cada um 
deles envolvido por várias moléculas de água. Esse fenômeno é 
denominado solvatação dos íons ou dissociação iônica.

As moléculas de açúcar (sacarose, C12H22O11) são mole-
culares, uma vez que são formadas somente por ligações cova-
lentes entre seus átomos. Essas moléculas unem-se e formam 
aglomerados, que ficam visíveis na forma de cristais. Mas 
quando colocamos o açúcar na água, esses aglomerados se des-
fazem, isto é, as moléculas separam-se e ficam na sua forma 
isolada, de modo que não podem ser vistas a olho nu, pois ocor-
re a solubilização do açúcar em água.

Nesse momento, o professor deve salientar que substân-
cias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes, em 
uma mesma quantidade de solvente e na mesma temperatura. 
Também, deve introduzir os conceitos de saturação, coeficiente 
de solubilidade e instauração, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Introdução aos conceitos de saturação, coeficiente de solubilida

de e instauração
 
Fonte: elaboração das autoras.
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A solubilidade é a propriedade que as substâncias têm de 
se dissolver em um solvente. Entretanto, isso varia de soluto 
para soluto, dependendo do tipo de solvente. 

A quantidade máxima de soluto dissolvida em uma dada 
quantidade de solvente, a uma determinada temperatura, é 
denominada coeficiente de solubilidade (Cs). Por exemplo, os 
coeficientes de solubilidade em água, a 0ºC: do NaCl é 357 g L-1 
e para o AgNO3 é 1,220 g L-1.

Quando o Cs é praticamente nulo, dizemos que a subs-
tância é insolúvel naquele solvente, como é o caso do cloreto de 
prata (AgCl), cujo Cs em água é 0,014 g L-1. Em se tratando de 
dois líquidos, dizemos que são imiscíveis.

O professor deve chamar a atenção para o corpo de chão 
ou precipitado da solução B, da atividade experimental (repre-
sentada na Figura 1), e submetê-la a um aquecimento, até que 
todo precipitado solubilize. Questionar os estudantes se o au-
mento da temperatura influencia no soluto ou no solvente para 
que haja solubilização e por quê?

Introduzir os conceitos de influência da temperatura e 
pressão, conforme mostrado na Figura 4. Com isso, explicar a 
influência da temperatura na solubilidade a partir do princípio 
de Le Chatelier e a influência da pressão a partir da Lei de 
Henry.
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Figura 4 – Introdução dos conceitos de influência da temperatura e pressão

Fonte: elaboração das autoras.

A influência da temperatura na solubilidade pode ser 
compreendida à luz do princípio de Le Chatelier. Considere 
uma solução saturada, em equilíbrio com excesso de soluto 
(corpo de fundo). Se fornecermos calor ao sistema, segundo Le 
Chatelier, nesse caso, o equilíbrio irá se deslocar na direção 
que absorve calor. 

Se a dissolução for um processo endotérmico, que ocorre 
devido à absorção de calor, como no caso da dissolução do sal 
de cozinha (cloreto de sódio, NaCl), a absorção de calor implica 
deslocamento do equilíbrio para a direita. Com isso, aumenta 
a massa de cloreto de sódio na fase aquosa, ou seja, sua solubi-
lidade aumenta com a temperatura.

Contudo, se a dissolução for um processo exotérmico, que 
libera calor, como é o caso da dissolução do hidróxido de sódio 
(NaOH), o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a 
esquerda. A solubilidade, nesse caso, diminui com o aumento 
da temperatura.
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Outro aspecto importante é que a dissolução de um gás 
em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás aci-
ma do líquido, isto é, quanto maior a pressão de um gás, maior 
será sua solubilidade no líquido. Esse é um comportamento 
descrito pela Lei de Henry.

Finalmente, chega-se ao conceito de curva de solubilida-
de utilizando o plano cartesiano, resgatando, assim, os conhe-
cimentos matemáticos, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Apresentação do conceito de curva de solubilidade utilizando o 
plano cartesiano

Fonte: elaboração das autoras.

Curvas de solubilidade são os gráficos que apresentam 
a variação dos Cs das substâncias em função da temperatura. 
Essas curvas têm grande importância no estudo das soluções 
formadas por sólidos em líquidos, pois, nesse caso, a tempera-
tura é o único fator físico que influi perceptivelmente na solu-
bilidade. Para a maior parte das substâncias, a solubilidade 
aumenta com a temperatura, isso, em geral, ocorre quando o 
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soluto se dissolve com absorção de calor (dissolução endotér-
mica). Pelo contrário, as substâncias que se dissolvem com li-
beração de calor (dissolução exotérmica) tendem a ser menos 
solúveis a quente.

Dessa forma, efetua-se uma diferenciação progressiva 
a partir de uma situação-problema inicial, que será utilizada 
como organizador prévio, e por meio de uma reconciliação in-
tegrativa da solubilidade em soluções, interferência da tempe-
ratura e pressão, coeficiente de solubilidade e curvas de solu-
bilidade.

Nova situação problema 

Em grupos, os alunos devem pesquisar sobre solubilidade, 
interferência da temperatura e pressão e curva de solubilidade 
do gás oxigênio (O2(g)) nos rios e do gás carbônico (CO2(g)) em 
refrigerantes. A pesquisa será realizada como tarefa de casa e 
a posterior apresentação em sala de aula. Em aula, os grupos 
devem construir um mapa conceitual dos conceitos aprendidos.

Metodologia: aula expositiva dialogada.
Encaminhamento: salientar a importância de cada 

grupo apresentar o trabalho de forma clara e bem fundamen-
tada nos conceitos aprendidos. Logo após, os grupos deverão 
construir um mapa conceitual para solubilidade em soluções. 
Para isso, será feita uma exposição inicial sobre como construir 
um mapa conceitual1 e serão apresentados alguns exemplos. 
Depois, os mapas serão trocados entre os grupos para que se-
jam feitas comparações e sugestões, sendo que alguns poderão 
ser apresentados ao grande grupo. Todos os mapas deverão ser 
entregues ao professor para análise/avaliação. Os mapas serão 
avaliados qualitativamente e devolvidos aos alunos, que pode-
rão refazê-los e entregá-los novamente. 

1 Para saber mais, acessar: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf>.
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Avaliação somativa individual 

Utilizando avaliações individuais sob a forma de situ-
ações-problema de curvas de solubilidade, o professor deve 
questionar os alunos sobre sua compreensão do fenômeno sa-
turação em solução e curvas de solubilidade, observando sem-
pre (mas não apenas) se há evidências de: compreensão dos 
gráficos de curvas de solubilidade em soluções; compreensão 
da influência da entalpia da solubilidade em soluções; entendi-
mento do processo de classificação das soluções; compreensão 
do processo de dissolução; conceituação e entendimento do pro-
cesso de saturação, via construção e interpretação de curvas 
de solubilidade de uma substância em função da temperatura; 
apropriação do significado de solubilidade de soluções e percep-
ção da sua importância no cotidiano, conhecendo e exercitando 
as diferentes formas de expressão desses conceitos e desenvol-
vimento dos cálculos, leitura e interpretação dos gráficos.

Aula expositiva dialogada integradora final 

O professor, juntamente com os alunos, deve retomar os 
conceitos por meio de um mapa conceitual, conforme exemplo 
ilustrado na Figura 6. Deve-se salientar a importância da so-
lubilidade em soluções, sua utilização, seus benefícios e male-
fícios. Utilizar todos os conceitos já explanados, em todos os 
níveis representacionais trabalhados.
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Figura 6 – Mapa conceitual

Fonte: elaboração das autoras.

Avaliação da aprendizagem da Ueps 

A avaliação da Ueps deverá ser feita em sala de aula, a 
partir da evidência de aprendizagem dos alunos. Para isso, o 
professor poderá solicitar a confecção de um folder informativo, 
destinado aos moradores das propriedades visitadas, sobre a 
contaminação de rios e poços causada pela lixiviação de aditi-
vos presentes nas lavouras e por despejo de resíduos em rios, 
bem como o impacto dessa contaminação na saúde dos animais, 
de crianças e adultos. Eles também poderão propor uma alter-
nativa de base agroecológica articulada com os conceitos quí-
micos aprendidos durante a aplicação da Ueps para resolver as 
questões de contaminação de rios e poços.
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Avaliação da própria Ueps 

O professor deve avaliar a forma como foi abordado o 
tema solubilidade em soluções em função de seus resultados 
e da avaliação dos alunos, se necessário serão reformuladas 
algumas atividades.

Considerações finais
A partir das atividades propostas, o ensino de química 

torna-se uma ferramenta importante, pois possibilita que o es-
tudante tenha acesso ao conhecimento químico em articulação 
com o seu contexto social. A adoção de um ensino de quími-
ca articulado com temáticas significativas poderá auxiliar na 
formação de sujeitos críticos, com conhecimento químico para 
explicar os fenômenos ligados ao homem do campo, podendo 
atuar em sua comunidade/propriedade, aplicando-a nas prá-
ticas agroecológicas, promovendo, dessa forma, um estilo de 
agricultura sustentável, que impactará diretamente em um 
estilo de vida mais saudável, perspectiva que vem ao encontro 
dos pressupostos da educação do campo.

Salienta-se que este texto apresentou uma proposta de 
ensino, entretanto, cabe ao professor realizar os ajustes neces-
sários de acordo com a realidade e os anseios de seus alunos.
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Introdução
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O ensino da mecânica quântica na educação básica é 
anunciado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1999) e pelas Orientações Curriculares Nacionais Complemen-
tares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (BRASIL, 2002), ao destacarem que o currículo deve 
proporcionar ao aluno a compreensão e o domínio dos princí-
pios científicos e tecnológicos que presidem a produção moder-
na, adquirindo competências para lidar com as situações que 
vivencia ou pode vir a vivenciar. 

Além disso, o tema tem sido objeto de pesquisa e refle-
xão na literatura especializada. Terrazzan (1994), por exemplo, 
destaca a importância da abordagem dos conteúdos de Física 
Moderna e Contemporânea (FMC), da qual a mecânica quân-
tica faz parte, na escola, desde a escolarização básica, consi-
derando o seu extenso campo de aplicação, em especial, em 
dispositivos de uso cotidiano dos estudantes, como é o caso do 
telefone celular, dos computadores, sensores, dentre outros 
tantos equipamentos presentes no dia a dia. Nesse contexto, 
a necessidade de inseri-la no ensino médio não se impõe para 
fins de mera atualização curricular, mas pelo fato de ela fazer 
parte da cultura, como qualquer outra manifestação científica, 
devendo ser estudada, discutida, trabalhada, enfim, aproveita-
da no sentido mais amplo da palavra.

Ostermann e Ricci (2002), por sua vez, relatam que os 
sistemas escolares de vários países desenvolvidos, atentos a 
esses objetivos, já contemplam a FMC em seus currículos e, 
há algum tempo, vêm desenvolvendo materiais didático-peda-
gógicos para abordá-la. Contudo, as pesquisas realizadas por 
Oliveira et al. (2007), Machado e Nardi (2006), Silva e Almei-
da (2011), entre outros, apontam uma série de obstáculos que 
podem estar barrando essa inserção no ensino médio. Desses 
estudos, destaca-se a falta de preparo dos professores, que, 
muitas vezes, preferem manter distância desses conteúdos; a 
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linguagem utilizada nos materiais disponíveis, que nem sem-
pre contribui para facilitar o entendimento dos conceitos; a fal-
ta de tempo e de condições para que os professores realizem 
a seleção dos assuntos a serem abordados; a necessidade de 
novas metodologias que facilitem a transição do pensamento 
de uma Física mais visível e quantificável para uma mais abs-
trata e probabilística; a dificuldade de contemplar outros con-
teúdos em um currículo que já apresenta uma infinidade de 
tópicos – somente para citar alguns fatores.

Em razão de todos esses entraves, o que se observa nas 
escolas, ainda, é um ensino fortemente pautado nos conteú-
dos de Física Clássica, apresentado de forma fragmentada e 
centrado na resolução de exercícios, muitas vezes, distantes 
da experiência vivencial do aluno, levando a que as questões 
apresentadas mantenham-se no centro das discussões promo-
vidas por professores e pesquisadores. Com o desejo de alterar 
esse quadro, apresenta-se uma proposta de sequência didática 
estruturada em vinte encontros, com o intuito de contemplar a 
mecânica quântica a partir de um conjunto de atividades que 
envolvem diferentes recursos estratégicos. 

Tais recursos didáticos foram reunidos em um site,1 que 
constitui o produto educacional que acompanha a dissertação 
de mestrado que deu origem à sequência apresentada neste 
texto. Nele, foram organizados, na forma de itens diferentes, 
recursos didáticos, inclusive uma apostila, associada ao conte-
údo de mecânica quântica. Tais recursos são de fácil estrutura-
ção por parte dos docentes e muitos envolvem materiais de uso 
cotidiano ao alcance de professores, alunos e escola. 

1 O site disponibilizado livremente a professores e alunos está hospedado no ende-
reço: <http://www.fisicamoderna.net/>.
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Estruturação e contexto da aplicação

A partir da gama de recursos didáticos disponibiliza-
dos no site, organizou-se uma sequência didática apoiada na 
perspectiva teórica de Vygotsky para abordar o tema mecâni-
ca quântica, que o presente capítulo descreve na forma de re-
lato de aplicação. O objetivo é oportunizar aos professores de 
Física uma possibilidade de abordar o tema apoiando-se em 
diferentes recursos. Evidentemente que outras possibilidades 
poderão ser criadas a partir do apresentado neste capítulo e do 
material disponibilizado, o que é apresentado é apenas uma 
alternativa. 

A elaboração das aulas na forma de sequência didática 
teve como referencial teórico a perspectiva sociointeracionista 
de Vygotsky, cuja escolha esteve atrelada à oportunidade que 
tal teoria oferece em termos de valorização do contexto social 
no aprendizado e da interação como possibilidade de trocas e 
de construção do conhecimento. Sendo um espaço privilegiado 
para a sistematização do conhecimento, na sala de aula, é ne-
cessário considerar as bagagens e vivências dos estudantes, as 
quais representam boas oportunidades para a discussão des-
ses saberes. Além disso, a sala de aula, no entender de Vigotski 
(1999), constitui um espaço no qual o aprendizado que está 
adequadamente organizado resultará em desenvolvimento 
mental, pondo em movimento vários processos de desenvolvi-
mento, que, de outra forma, não aconteceriam.

A partir da perspectiva vygotskiana, os encontros foram 
estruturados de modo a envolver, inicialmente, uma introdu-
ção do assunto, na forma de contextualização. Na continuida-
de, apresentou-se a construção do problema e a formulação/
discussão de hipóteses; a seguir, abordou-se o conteúdo da 
aula; e, ao final, como uma sistematização dessa abordagem, 
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discutiu-se a aplicação de tal conhecimento. Essa estrutura é 
uma síntese do apresentado por Rosa (2011), que considera, 
em sua proposta de estruturação de aulas experimentais, essa 
perspectiva construtivista como linha norteadora das ativida-
des no contexto educacional. 

O contexto de implementação da sequência didática ca-
racteriza-se por ser uma escola pública estadual, localizada em 
um bairro de classe média e que oferece uma infraestrutura 
com laboratório de informática, biblioteca, sala de vídeo, equi-
pamentos de projeção, rede Wi-Fi, entre outros recursos. Além 
disso, há uma sala com 25 netbooks para utilização dos alunos 
e um laboratório de Física, o qual, no entanto, não apresen-
ta boas condições de uso. A disciplina Física está presente no 
currículo do terceiro ano do ensino médio com dois períodos 
semanais.

Sequência didática 

As atividades descritas na sequência estão na forma de 
relato de aplicação e levaram em consideração os recursos didá-
ticos disponibilizados no site, a perspectiva teórica vygotskya-
na e, também, o contexto e as características da escola. 

Primeiro encontro: apresentação inicial – pré-teste

O primeiro encontro teve início com uma breve apresen-
tação da proposta do trabalho e de como se daria a realiza-
ção das atividades. No momento seguinte, foi apresentada a 
problemática da aula, a qual foi constituída por um conjunto 
de imagens que os estudantes deveriam identificar, registran-
do comentários. As imagens são apresentadas no Quadro 1 e 
constituíram o pré-teste do estudo. O objetivo estava em verifi-
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car os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os assuntos 
a serem abordados nas aulas. 

Quadro 1 – Imagens apresentadas aos alunos no questionário

Fonte: Biazus (2015).

As imagens apresentadas e que constituíram a sonda-
gem estavam associadas a conteúdos já vistos em séries/anos 
anteriores ou ao conhecimento de mecânica quântica de forma 
contextualizada. Para cada imagem, o aluno deveria escrever 
o que conhecia a respeito, qual sua aplicabilidade na vida co-
tidiana, onde o fenômeno/objeto poderia ser encontrado, algo 
relacionado que ouviu ou, mesmo, a ausência de conhecimento, 
conforme exemplo preenchido no próprio material. 

Na realização dessa atividade, os alunos demonstraram 
interesse e curiosidade sobre o que seria a resposta correta 
para cada situação. Alguns solicitaram ajuda para formular 



Marivane de Oliveira Biazus, Cleci T. Werner da Rosa, Luiz Eduardo S. Spalding138

a sua resposta, pois, segundo eles, sabiam do que se tratava, 
mas não conseguiam registrar. Outros, antes de escrever, que-
riam comentar o que pensavam a respeito, conferindo se a ima-
gem tratava mesmo do que haviam entendido. Como resultado 
desse primeiro momento, após recolher o material, foi aberta 
a oportunidade de debate e de troca de informações, dentro 
de uma perspectiva interacionista. Ou seja, os estudantes dis-
cutiram entre si e trocaram experiências, de modo que cada 
um teve oportunidade de rever seu conhecimento e de ampliar 
esse conjunto de informações. Destaca-se que, nessa etapa, 
buscou-se interferir o menos possível, resguardando-se para o 
momento futuro. 

Segundo encontro: o que estuda a FMC

No segundo encontro, a aula teve início com a recapitu-
lação do questionário, já com um conhecimento ampliado em 
relação às respostas fornecidas pelos estudantes, resultado da 
interação entre eles e da busca por mais informações, ou da 
observação das situações cotidianas relacionadas ao tema, gra-
ças à curiosidade despertada mediante a aplicação do instru-
mento. Na forma de construção do problema, foram levantados 
alguns questionamentos, tais como: o que é um átomo? O que 
é a luz? Por que o arco-íris é formado por sete cores? Qual a 
relação de Einstein com esses conceitos? Como as lâmpadas da 
rua acendem ao anoitecer? Como funciona o smartphone? E o 
controle remoto da televisão?

Nessa discussão, percebeu-se que a maioria dos alunos 
não demonstrava compreender o que era o átomo ou o que o 
modelo apresentado significava. A respeito da luz, a maior par-
te a considerava algo necessário, tendo em vista que, para vi-
sualizar os objetos e o mundo, é preciso haver luz. Em relação 
ao arco-íris, a maioria pensava ser possível observá-lo sempre 
após a chuva, porque a luz do Sol passa por uma gota de água 
e se dispersa nas sete cores. Sobre a relação de Einstein com 
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os conceitos trazidos pelas imagens, ninguém conseguiu apre-
sentar uma associação. Em relação ao acendimento das lâmpa-
das da rua, alguns imaginavam que deveria haver um sensor 
sendo controlado por uma central ou captando a luz do Sol. 
Quanto ao funcionamento do telefone e do controle remoto, as 
respostas limitaram-se à possibilidade de estar conectado com 
o mundo, à facilidade de acesso às informações e à possibilida-
de de controlar as funções da TV a distância.

Após esse debate, foram discutidas algumas ideias ini-
ciais sobre a Física Moderna e a sua relação com os conceitos 
presentes no questionário. Salientou-se a importância do de-
senvolvimento dessa área da Física e a sua participação no 
desenvolvimento tecnológico e na produção de objetos bastante 
comuns no dia a dia das pessoas. Para finalizar, novas imagens 
foram apresentadas, visando à contextualização e à aplicação 
dos conhecimentos, conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Imagens apresentadas após a discussão do questionário

Fonte: Biazus (2015).
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Terceiro encontro: paralelo entre a Física Clássica e a FMC

No terceiro encontro, como introdução, foram apresenta-
dos alguns dispositivos utilizados no cotidiano e que estão asso-
ciados à Física Clássica. Com base nisso e nas discussões da aula 
anterior, a problemática do encontro foi construída em torno da 
relação entre a Física Clássica e a FMC. Foram mencionadas 
várias hipóteses sobre a distinção entre ambas e sobre as razões 
que levaram aos estudos que deram origem à Física Moderna. 

Após essas discussões, passou-se a esquematizar no qua-
dro as principais características e o objeto de estudo de cada 
área. Da mesma forma, foram elencados fatores que contri-
buíram para o surgimento da Física Moderna e, com ela, das 
tecnologias. Foram exploradas as questões referentes ao corpo 
negro e à natureza da luz, que levaram cientistas como Planck 
e Einstein a propor teorias que conduziram ao surgimento da 
Física Moderna. Enfatizou-se a importância dos conhecimentos 
acumulados pela humanidade, a participação de vários cientis-
tas e a construção não linear das ciências. Como fechamento do 
encontro, foi exposto um conjunto de imagens de dispositivos 
cujos funcionamentos eram baseados na Física Clássica e na 
Física Moderna, proporcionando aos estudantes que aplicas-
sem seus conhecimentos advindos das discussões da aula. 

Quarto encontro: modelos atômicos

Nesse encontro, os modelos atômicos foram o objeto de 
estudo. Dessa forma, como introdução do tema, foi apresenta-
da a imagem do átomo tradicionalmente exposto nas aulas de 
Ciências no ensino fundamental, questionando-se os alunos, 
em seguida, sobre sua pertinência e sobre como foi possível ao 
homem construir esse modelo. Depois de um momento de in-
teração e de discussão no grupo sobre as indagações iniciais, 
passou-se a fazer uso do PowerPoint, para abordar, de forma 
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cronológica, os modelos atômicos, destacando as principais ca-
racterísticas e a evolução de cada um, desde as primeiras ideias 
dos gregos até o modelo proposto por Bohr, usado atualmente. 

             Figura 1 –  Modelo atômico proposto por Bohr

                 Fonte: Biazus (2015).

Enfatizou-se que o átomo é um modelo idealizado, que é 
possível que as conclusões feitas pelos cientistas estejam equi-
vocadas e, inclusive, que o átomo seja muito diferente do mode-
lo hoje utilizado. Salientou-se, também, que o modelo de Dalton 
não poderia ser maciço, assim como o de Thomson não poderia 
ser “um pudim de passas”. Além disso, esclareceu-se por que 
Rutherford não conseguiu dar estabilidade ao seu modelo. Men-
cionou-se, ainda, que cada modelo acrescentou elementos que 
culminaram no modelo de Bohr, o qual conseguiu estabelecer 
estabilidade ao átomo, explicando-o de maneira coerente.

Após as explanações, para finalizar o encontro, foi pro-
posto aos alunos que, em grupos de trabalho, elaborassem um 
paralelo entre os modelos e descrevessem as suas caracterís-
ticas comuns bem como as mudanças propostas pelos cientis-
tas. Na sequência, o modelo foi distribuído entre os estudantes, 
tendo cada grupo levado para casa o material do outro, a fim 
de realizar uma avaliação. 
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Quinto encontro: modelo padrão das partículas elementares

O quinto encontro teve início com uma retomada dos mo-
delos atômicos, especialmente, em termos das contribuições 
dos grupos aos trabalhos de seus colegas. Ainda como introdu-
ção da atividade, foi exibido o vídeo intitulado Modelo padrão 
das partículas elementares (Figura 2), que mostra o início do 
universo, quando ainda existiam apenas uma força universal e 
um tipo de partícula elementar. O documentário também mos-
tra que, com o passar do tempo, a gravidade e a força nuclear 
se separaram, provocando uma inflação e o universo se expan-
diu desde o tamanho do átomo até um tamanho indescritível, 
levando à separação da força fraca e do eletromagnetismo, com 
a consequente formação das quatro forças fundamentais. Os 
quarks, então, formaram os prótons e os nêutrons, que, por sua 
vez, passaram a formar os núcleos atômicos. O vídeo, que tem 
duração de, aproximadamente, 15 minutos, também aborda os 
bósons mediadores e o modelo padrão.

Figura 2 – Modelo padrão das partículas elementares 

Fonte: disponível em: <www.youtube.com/watch?v=Nqi-bM90vfg>. 
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Ao término do vídeo, foi apresentada aos alunos a proble-
mática da aula: o átomo é realmente a menor porção da maté-
ria? Será que existem partículas menores que ele? Posto isso, 
na forma de hipóteses, os estudantes foram instigados a discu-
tir o assunto. Em um primeiro momento, todos admitiram não 
ter compreendido os termos citados no vídeo, tendo-o conside-
rado difícil. A seguir, foi perguntado o que mais chamou aten-
ção no vídeo e quais foram os termos incompreensíveis. As res-
postas dos alunos foram anotadas no quadro, dentre as quais, 
destacam-se: a teoria do Big Bang e o surgimento do universo; 
as forças fundamentais do universo – força gravitacional, força 
forte, força fraca e eletromagnetismo; partículas elementares – 
quarks, léptons; bósons mediadores.

Depois desse levantamento, foi entregue um texto sobre 
o modelo padrão das partículas, presente na apostila e dispo-
nível no site que acompanha esse trabalho, para que os alunos, 
em pequenos grupos de trabalho, discutissem o assunto. Feito 
isso, cada grupo apresentou aos colegas a sua compreensão. 
Dadas a interatividade entre os grupos e a polêmica das dis-
cussões estabelecidas, a conclusão da atividade foi postergada 
para a aula seguinte. Diante disso, foi solicitado que cada alu-
no providenciasse, para o sexto encontro, aplicações contextu-
alizadas dos conceitos ou leituras e vídeos que pudessem com-
plementar as discussões. 

Sexto encontro: bóson de Higgs e colisor de Hádrons

O sexto encontro foi marcado pela continuidade do traba-
lho. Inicialmente, os alunos apresentaram oralmente os mate-
riais complementares que haviam encontrado sobre o assunto 
trabalhado. Com base nisso, foram retomadas algumas infe-
rências feitas na aula anterior – as quais constituíam, ainda, 
uma hipótese sobre o assunto – e discutiu-se o tópico em estu-
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do, realizando uma explanação oral sobre o modelo padrão das 
partículas elementares. Nessa fala, enfatizou-se que o modelo 
padrão, na verdade, trata-se de uma teoria, considerada uma 
das mais eficientes pela comunidade científica sobre a natu-
reza da matéria, e que partícula elementar é tudo aquilo que 
forma outras estruturas, ou seja, ela não possui uma estrutura 
menor. Na sequência, esclareceu-se aos alunos que, atualmen-
te, o átomo não é a menor porção da matéria como os gregos 
acreditavam. 

Na continuidade, um novo questionamento foi introduzi-
do para fomentar a discussão e ampliar as hipóteses mencio-
nadas no início da aula. A questão posta foi: como os cientistas 
conseguiram descobrir a existência dessas partículas que cons-
tituem o átomo? 

Em uma analogia, foi descrita a cena na qual um telefo-
ne seria jogado na parede e se desmontaria em pedaços. Esses 
pedaços poderiam ser partículas elementares, pois a sua união 
formaria o telefone novamente. Isso é o que se permite obser-
var, mas, ao se reduzir a escala, seria possível detectar que 
esses pedaços são formados por outros pedaços, cada vez me-
nores, ou seja, por partículas muito menores. Para demonstrar 
como os cientistas puderam detectar partículas tão pequenas, 
foi exibido um trecho do filme Anjos e demônios, em que são 
mostrados o grande colisor de Hádrons, em Genebra, na Suí-
ça, e a produção de uma partícula denominada “Partícula de 
Deus”. Para complementar, foi exibido outro vídeo, O grande 
colisor de Hádrons – LHC, que mostra como funcionava o coli-
sor e como eram detectadas as partículas. Para finalizar, abor-
dou-se a descoberta recente do bóson de Higgs e os impactos 
produzidos por essa descoberta na compreensão da formação 
do universo.

Esse encontro foi bastante produtivo, pois, no decorrer 
das discussões, observou-se que os alunos estavam atentos às 
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explicações e participativos nas discussões. É interessante sa-
lientar que alguns alunos já haviam assistido ao filme, do qual 
foi reproduzido um trecho específico, e alguns, inclusive, já ti-
nham ouvido falar sobre o colisor de partículas.

Sétimo e oitavo encontros: resolução de exercícios

Esses encontros foram destinados à realização de exer-
cícios sobre os conceitos abordados e a uma revisão para a 
avaliação. O material encontra-se disponível no site. Para tan-
to, optou-se por utilizar a apostila e por reunir os estudantes 
em pequenos grupos, com o objetivo de promover uma troca 
de ideias a respeito dos exercícios propostos. Nesse sentido, a 
opção por essa metodologia decorreu do entendimento de que 
o processo de construção do conhecimento pode ser favorecido 
pelas discussões iniciadas por meio dos processos interpesso-
ais, como os que ocorrem em grupos de trabalho. Além disso, 
seguindo novamente a teoria de Vygotsky, avaliou-se que o 
trabalho cooperativo realizado em grupo favorece a aquisição 
de conhecimentos, especialmente considerando o conceito de 
zona de desenvolvimento proximal. De acordo com esse enten-
dimento, quando os alunos estão na iminência de compreender 
algo, a ajuda do outro, no caso, de um colega, poderá ser es-
sencial no alcance do seu objetivo. Conforme Vigotski (1999), 
quando o aluno está no nível de desenvolvimento potencial, ou 
seja, aquele em que não consegue buscar a solução aos pro-
blemas de forma independente, mas o faz com a orientação 
ou colaboração de companheiros mais capazes, pode-se avaliar 
a importância de promover situações de estudo em pequenos 
grupos.

Contudo, para que o trabalho em grupos seja favorecedor 
da aprendizagem, na perspectiva de Vygotsky, especialmente 
em termos de troca entre os mais e menos experientes, é neces-



Marivane de Oliveira Biazus, Cleci T. Werner da Rosa, Luiz Eduardo S. Spalding146

sário que o professor saiba organizar os grupos. Desse modo, foi 
necessário identificar os níveis de desenvolvimento dos alunos, 
dispondo-os em grupos que os mesclassem. Nessa dinâmica, 
também foram respeitadas preferências pessoais dos alunos, 
pois a afetividade e os laços entre os colegas são, igualmente, 
mecanismos a se considerar em atividades dessa natureza. 

Nesse sentido, pode-se avaliar a atividade como proveito-
sa e favorecedora de situações de aprendizagem, uma vez que 
ocorreram a interatividade e o diálogo entre os componentes 
dos grupos. Como fechamento da atividade, ao final do segun-
do dia de exercícios, procedeu-se à sua correção, com a discus-
são no grande grupo. 

Nono encontro: primeira avaliação

Esse encontro foi destinado à realização da avaliação, 
que consistiu em nove questões dissertativas com consulta ao 
material e que compôs uma das notas referentes ao primei-
ro semestre. Essa avaliação, de acordo com a perspectiva de 
Vygotsky, necessita ser mais do que uma averiguação do que o 
aluno já sabe, mais do que uma constatação dos conhecimentos 
memorizados/aprendidos, devendo representar um instrumen-
to que permite determinar o que o aluno está na iminência de 
fazer, ou seja, aquilo que, com ajuda do professor (ou de outro 
alguém mais capaz), terá condições de fazer. Evidentemente, 
isso não é uma tarefa fácil, uma vez que tal situação é peculiar 
a cada indivíduo e, portanto, deveria ser realizada uma ava-
liação individualizada. Entretanto, a possibilidade de consulta 
ao material didático visou favorecer o diálogo e a interlocução 
com os registros, constituindo-se em um mecanismo de auxílio 
à aprendizagem, especialmente, para os que estão na iminên-
cia de se apropriar de tais conhecimentos. 
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Por fim, pode-se mencionar que os alunos souberam uti-
lizar o material didático e buscaram interação com ele, per-
manentemente, ao longo da prova. As respostas às questões 
formuladas mostraram um avanço em relação ao que se apre-
senta escrito no material, empregando, muitas vezes, lingua-
gem própria para responder às questões em detrimento de có-
pias diretas do texto. 

Décimo encontro: natureza dual da luz e constante de Planck

No primeiro momento, procedeu-se à discussão/correção 
da avaliação realizada na aula anterior. Na sequência, e como 
introdução ao tema, explanou-se aos alunos sobre situações 
presentes no cotidiano e que ilustram a presença da luz, com 
vistas a iniciar um debate em torno da sua natureza. Dessa 
forma, e como problemática inicial, foram apresentadas duas 
situações em que é possível avaliar o comportamento da luz de 
forma distinta: onda e partícula. 

Utilizando-se slides como ferramenta, retomaram-se os 
conceitos de ondulatória e discutiu-se o espectro eletromagné-
tico com ênfase na luz visível. A maioria dos conceitos trabalha-
dos era de conhecimento dos alunos, o que facilitou o diálogo 
e a interação. No momento seguinte, enfatizou-se que a luz é 
uma partícula, pois o efeito fotoelétrico, próximo assunto a ser 
abordado, somente poderia ser explicado se os alunos soubes-
sem que a luz tem essa natureza. Também, foram menciona-
das as contribuições de Max Planck e Einstein para o efeito 
fotoelétrico e as discussões em torno da natureza da luz.

Essa parte do encontro foi marcada pelo diálogo, utili-
zando-se como recursos estratégicos os slides e a apostila. No 
encerramento da aula, e como forma de aplicação do conheci-
mento abordado, foram citadas situações cotidianas em que o 
efeito fotoelétrico está presente. 
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Décimo primeiro e décimo segundo encontros: resolução e cor-
reção de exercícios

Na continuidade dos encontros, e visando estender-se 
aos próximos dois, foi apresentada aos alunos uma situação-
-problema cuja solução passa pela relação entre a frequência 
da onda eletromagnética incidente e a função trabalho caracte-
rístico de cada material para a ocorrência do efeito fotoelétrico.

Após discussões sobre as hipóteses propostas pelos estu-
dantes para solucionar o problema, foi apresentada a expres-
são matemática para cálculo da frequência de corte e a energia 
de um elétron ejetado. Os exercícios propostos aos alunos in-
tegram o material didático elaborado para o presente trabalho 
e disponibilizado no site. Da mesma forma que o sétimo e o 
oitavo, esses dois encontros foram estruturados de modo que 
os alunos, em pequenos grupos de trabalho, pudessem discutir 
e realizar os exercícios indicados. Ao final do décimo segundo 
encontro, foi oportunizado um momento para que eles próprios 
realizassem a correção dos exercícios no quadro, alguns com 
auxílio do professor e outros sozinhos. Percebeu-se que, nessa 
dinâmica, o processo de resolução no quadro representa uma 
oportunidade para discussões e construções de conhecimento 
interativo. A atividade foi descontraída, pois os alunos não se 
mostraram contrariados ao ir ao quadro, mas, sim, disputa-
vam essa oportunidade. 

Décimo terceiro encontro: efeito fotoelétrico – conceito  
e aplicações

Esse encontro destinou-se a estabelecer uma relação di-
reta entre o efeito fotoelétrico, visto até o momento de forma 
teórica, e a vida cotidiana dos estudantes. Para tanto, foi es-
truturado de modo a apresentar, inicialmente, um simulador 
e, na continuidade, uma atividade experimental envolvendo o 
objeto de estudo. 
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Assim, como elemento introdutório, foi utilizado o si-
mulador Efeito Fotoelétrico, do site PhET.2 Nesse simulador, 
utilizado coletivamente com recurso do projetor multimídia, 
foi possível visualizar o efeito fotoelétrico de maneira esque-
mática. Utilizando-se o modelo atômico de Bohr, procurou-se 
explicar, no primeiro slide, de modo simples, como ocorre o 
efeito. No slide seguinte, foi mostrado o experimento realiza-
do por Lenard, em que se observou, de forma experimental, 
o efeito fotoelétrico. O slide subsequente foi dedicado a expli-
car como ocorre o efeito fotoelétrico, e, na continuidade, foram 
abordadas algumas aplicações do efeito fotoelétrico no dia a 
dia, como fotocélulas, sensores de presença, portas com entra-
da automática, entre outros exemplos. Em uma dessas aplica-
ções, enfatizou-se o acendimento e desligamento automático 
da iluminação pública. Os slides foram estruturados com base 
no material disponibilizado no site. De modo especial, foram 
exibidos os slides da apresentação “Efeito fotoelétrico”.

Após as discussões sobre o conteúdo, foi desenvolvida com 
os alunos uma atividade experimental, visando à aplicação dos 
conhecimentos construídos. Essa atividade encontra-se no site, 
na página destinada às atividades experimentais. A realização 
da atividade foi coletiva e demonstrativa, pois havia apenas 
um exemplar do material necessário. Contudo, os alunos foram 
organizados em círculo e puderam participar intensamente da 
atividade, inclusive em sua operacionalização. 

Na atividade, discutiu-se, inicialmente, o funcionamento 
de um light dependent resistor (LDR) – em português, resistor 
dependente da luz –, dentro de um circuito eletrônico, e suas 
relações com o efeito fotoelétrico. O circuito demonstrado con-
siste nos seguintes materiais: um light emitter diode (LED) – 
em português, diodo emissor de luz – vermelho, um resistor de 

2 Disponível em: <https://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric>. 
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480 Ω, um LDR e uma bateria. Todos os elementos do circuito 
estão ligados em série. O LDR é construído com material semi-
condutor, que tem a sua resistência elétrica diminuída quando 
na incidência da luz (normalmente, em torno do espectro visí-
vel). A Figura 3 representa o circuito utilizado.

      Figura 3  – Circuito utilizado

       Fonte: Biazus (2015).

Quando a luz (fótons) incide sobre o LDR, ocorre um 
aumento da mobilidade dos elétrons no material do resistor, 
diminuindo a resistência e aumentando a corrente elétrica. A 
corrente elétrica cresce a um valor suficiente para que a luz 
produzida pelo LED possa ser percebida pela visão humana. 
Quando a luz não incide mais sobre o LDR, o fluxo de elétrons 
diminui de forma significativa e o LED apaga. As Figuras 4 e 
5 ilustram esses momentos.
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Figura 4 – Experiência realizada

Fonte: Biazus (2015).

Como forma de contextualização dos conhecimentos dis-
cutidos, especialmente do circuito mostrado, foi apresentada 
aos alunos uma luminária de jardim, daquelas que emitem luz 
à noite. Na luminária, há uma placa solar que produz energia 
pelo efeito fotovoltaico, além de um LED branco, um transistor 
e uma bateria recarregável. Durante o dia, a placa solar captu-
ra a luz do sol, e a tensão elétrica produzida pela placa recarre-
ga a bateria com energia elétrica. À noite, a tensão elétrica da 
placa é muito mais baixa do que a tensão da bateria, e esta pas-
sa a fornecer energia ao LED, provocando o seu acendimento. A 
Figura 5 representa a luminária de jardim utilizada no estudo.

        Figura 5 – Luminária de jardim utilizada no estudo

        Fonte: Biazus (2015).
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Durante a explanação e a realização da atividade experi-
mental, salientou-se aos alunos que, embora os materiais e as 
formas de fabricação do LDR, da placa fotovoltaica e do LED 
sejam parecidos, e ainda que os efeitos produzidos estejam 
relacionados com fótons, trata-se de componentes eletrônicos 
distintos. O LDR pode ser feito com material semicondutor le-
vemente dopado e somente é capaz de fazer variar a corrente 
elétrica, não podendo produzir energia. Como é um resistor, 
consome energia elétrica. Seu princípio de ação (variação da 
resistência elétrica) depende dos fótons incidentes. A placa 
fotovoltaica também depende dos fótons incidentes sobre ela, 
mas gera energia elétrica. O LED, quando recebe um campo 
elétrico (produzido por uma tensão elétrica), emite fótons no 
espectro visível (e proximidades), mas não produz energia, so-
mente a consome.

Com relação às atividades experimentais de demonstra-
ção e à sua importância no processo de construção dos conheci-
mentos, especialmente na perspectiva de Vygotsky, considera-
-se, conforme defendido por Gaspar e Monteiro (2005), que são 
relevantes e desempenham um papel que ultrapassa o caráter 
motivacional. Nas palavras dos autores: “Embora a motivação 
seja um aspecto importante pelo interesse que a demonstração 
experimental desperta nos alunos, [...] podemos afirmar que 
essa utilização proporciona uma melhoria no ensino e aprendi-
zagem em sala de aula” (2005, p. 230). 

Ainda na perspectiva de Gaspar e Monteiro, o entendi-
mento da interação social como condição necessária à apren-
dizagem é relevante, mas não suficiente. Os autores seguem 
mencionando que, para Vygotsky, o que a criança é capaz de 
fazer hoje com colaboração conseguirá fazer amanhã sozinha. 
Dessa forma, julgam que a colaboração é a participação do pro-
fessor, mas que o essencial e passível de ser observado duran-
te essa atividade é a iteração social, avaliando que, se isso se 
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efetivar durante uma atividade experimental, mesmo demons-
trativa, o objetivo almejado com esse tipo de trabalho terá sido 
alcançado. 

Por fim, destaca-se que o encontro foi marcado pela par-
ticipação dos alunos, com seus questionamentos e colocações 
acerca dos assuntos apresentados. O uso de painéis solares 
como forma de energia foi um tema bastante comentado pelos 
alunos durante o encontro, revelando um de seus focos de in-
teresse.

Décimo quarto encontro: simulação virtual do efeito fotoelétrico

Nesse encontro, os alunos foram levados ao laboratório 
de informática para acessar uma atividade disponibilizada no 
site, na página de simulações. A simulação virtual seleciona-
da para o estudo foi a do efeito fotoelétrico, cabendo salientar 
que ela integra o material disponibilizado gratuitamente pelo 
PhET, de propriedade da Universidade do Colorado, nos Esta-
dos Unidos. 

O simulador apresenta uma fonte de luz (1) que emite 
os fótons, conforme o comprimento de onda escolhido e a in-
tensidade de luz emitida pela fonte (5) que está sobre a placa 
negativa (3). Se a luz emitir uma quantidade de energia su-
ficiente para arrancar o elétron (frequência de corte), os elé-
trons arrancados serão atraídos pela placa positiva (4) e uma 
corrente será gerada. Essa corrente pode ser vista por meio de 
um amperímetro. O simulador permite que se faça a escolha 
do material, da intensidade e do comprimento de onda. Desse 
modo, pode-se observar se o efeito ocorre ou não quando se al-
tera o material, a intensidade ou o comprimento de onda. 

A Figura 6 apresenta, esquematicamente, os elementos 
que integram o simulador utilizado na atividade.
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Figura 6 – Elementos que integram o simulador utilizado na atividade

Fonte: PhET, 2015.

Para essa atividade, foi estruturado um roteiro-guia 
contento questões que deveriam ser respondidas pelos alunos, 
conforme apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Atividades sobre o efeito fotoelétrico

Continua

Atividade 1
Defina o comprimento de onda para: 775 nm. Ajuste a intensidade para: 100%. Se-
lecione o material “Sodium” (Sódio). Clique em Play para iniciar o processo. Após 
observar clique em Pause para cessar o processo.
a) Qual é a cor do espectro da luz visível associada a 

esse comprimento de onda? (    ) SIM      (    ) NÃO
(    ) SIM      (    ) NÃO

b) É possível observar a injeção de elétrons?
c) Há produção de corrente elétrica evidenciada no 

amperímetro?
Atividade 2

Defina agora o comprimento de onda para: 535 nm. Ajuste a intensidade para: 50%. 
Clique em Play para iniciar o processo. Após observar, clique em Pause para cessar 
o processo.
a) Qual é a cor do espectro da luz visível associada a 

esse comprimento de onda? (    ) SIM      (    ) NÃO
(    ) SIM      (    ) NÃO

b) É possível observar a injeção de elétrons?
c) Há produção de corrente elétrica evidenciada no 

amperímetro?
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Atividade 3
Altere a intensidade do feixe para 100%.

(    ) SIM      (    ) NÃOa) O que você pode observar agora?
b) O amperímetro exibe corrente elétrica?

Atividade 4
Defina agora o comprimento de onda para: 419 nm. Ajuste a intensidade para: 50%. 
Clique em Play para iniciar o processo. Após observar, clique em Pause para cessar 
o processo.
a) Qual é a cor do espectro da luz visível associada a 
esse comprimento de onda?

(    ) SIM      (    ) NÃO
(    ) SIM      (    ) NÃO

b) É possível observar a injeção de elétrons?
c) Há produção de corrente elétrica evidenciada no 
amperímetro?

Atividade 5
Altere a intensidade do feixe para 100%.

(    ) SIM      (    ) NÃOa) O que você pode observar agora?
b) O amperímetro exibe corrente elétrica?

Atividade 6
Defina agora o comprimento de onda para: 100 nm. Ajuste a intensidade para: 50%. 
Clique em Play para iniciar o processo. Após observar, clique em Pause para cessar 
o processo.
a) Qual é a cor do espectro da luz visível associada a 
esse comprimento de onda?

(    ) SIM      (    ) NÃO
(    ) SIM      (    ) NÃO

b) É possível observar a injeção de elétrons?
c) Há produção de corrente elétrica evidenciada no 
amperímetro?

Conclusão
a) Em qual cor houve arranque de elétrons?
b) Qual a relação entre a frequência e o arranque de 

elétrons?
c) Qual é a relação entre a intensidade do feixe com o 

arranque de elétrons?

Fonte: Biazus (2015)

Os alunos, organizados em duplas, realizaram a simu-
lação indicada no roteiro-guia e procederam aos registros em 
papel. Solicitou-se que, após o preenchimento do material dis-
ponibilizado, fizessem algumas anotações sobre os resultados 
obtidos, como com quais cores do espectro da luz visível ocor-
reu o efeito fotoelétrico, o que mudou quando foram alteradas 

Conclusão
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as intensidades da luz emitida e o número de elétrons arran-
cados em cada cor.

O objetivo da proposta foi alcançado, especialmente, no 
que se refere ao estabelecimento da relação entre a frequência 
da luz emitida, o seu comprimento de onda, a sua intensidade 
e a ocorrência ou não do efeito fotoelétrico. 

Décimo quinto encontro: frequência de corte e energia do fóton

Na parte inicial desse encontro, foi realizado um fecha-
mento do trabalho anterior. Para tanto, foi solicitado aos alu-
nos que apresentassem suas tabelas e discutissem a atividade. 
A Tabela 1 apresenta os valores que os alunos deveriam ter 
encontrado durante a realização da tarefa. 

Tabela 1 – Relação cor – frequência e comprimento de onda

Cor Frequência
(THz)

Comprimento de 
onda

(ʎ – nm) 
Intensidade Ocorrência 

do efeito
Elétrons 
ejetados

Vermelho 405 775 100% Não Não

Verde 535 600 100% e 50% Sim Alguns 
elétrons

Violeta 790 380 100% Sim Vários 
elétrons

Fonte: Biazus (2015).

Com base nos dados obtidos e sintetizados, os alunos 
chegaram a algumas conclusões, assim expressas: o efeito fo-
toelétrico não ocorreu com a luz vermelha, pois, dentre a verde 
e a violeta, é a cor que apresenta a menor frequência e o maior 
comprimento de onda; a cor violeta, ao contrário da vermelha, 
provocou o efeito fotoelétrico e foi a que mais ejetou elétrons, 
apresentando essa cor a maior frequência em relação às cores 
vermelha e verde e o menor comprimento de onda; com a cor 
verde, ocorreu o efeito fotoelétrico, independentemente de a in-
tensidade do feixe ser de 100% ou 50%, e o número de elétrons 
ejetados foi menor do que na cor violeta.
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Com essas conclusões, foi introduzida a relação entre a 
frequência da onda eletromagnética incidente e a natureza do 
material para a ocorrência do efeito fotoelétrico. Enfatizou-se 
que a sua ocorrência depende de uma energia mínima, repre-
sentada pela frequência de corte, para que elétrons sejam eje-
tados de um material. A frequência de corte é a razão entre a 
função trabalho (energia com que os elétrons estão ligados no 
material) e a constante de Planck. Foi apresentada a fórmula 
matemática que representa a frequência de corte. Também, foi 
apresentada a fórmula que permite determinar a energia de 
um fóton necessária para arrancar elétrons do material na for-
ma de trabalho e transformá-la em energia cinética.

Como fechamento da atividade, foram retomadas as in-
dagações apresentadas no momento anterior à sua realização, 
trabalhando-se, ainda, exemplos de aplicação. Verificou-se, no-
vamente, envolvimento da turma; todavia, um grupo expressi-
vo de alunos manifestou dificuldade na compreensão da rela-
ção estabelecida entre a frequência da onda eletromagnética 
incidente e a natureza do material, especialmente em termos 
matemáticos. Essa observação serviu de subsídio para a pre-
paração da próxima atividade.

Décimo sexto encontro: exemplos de aplicação matemática

Esse encontro foi interrompido por programações da es-
cola. Contudo, antes de ocorrer essa interrupção, propôs-se aos 
alunos a retomada do assunto da aula anterior e a revisão dos 
aspectos sobre os quais apresentaram dificuldades. Salienta-
-se que muitas dessas dificuldades estavam na parte matemá-
tica, na operação com números, especialmente com potências 
de dez. Durante a realização dos exercícios, observou-se que 
alguns alunos conseguiram compreender e desenvolver os cál-
culos, enquanto outros demonstraram dificuldade na compre-
ensão da questão, na sistematização dos dados e na relação 
das unidades com os dados obtidos.
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Décimo sétimo e décimo oitavo encontros: resolução de exercí-
cios e segunda avaliação

Esses dois encontros foram destinados à correção das 
questões propostas na aula anterior, à revisão do conteúdo e à 
realização da segunda avaliação. O procedimento adotado foi o 
mesmo para o sétimo, o oitavo e o nono encontros. Ressalta-se 
que a realização da avaliação foi exigência da escola, que apre-
senta uma estrutura de avaliações por trimestre, composta por 
no mínimo duas avaliações, além de uma avaliação formativa 
e da autoavaliação do aluno. 

No décimo sétimo encontro, ocorreu a correção das ativi-
dades, assim, foi possível identificar os alunos que responde-
ram às questões e conseguiram compreender e os alunos que 
não o fizeram. Muitos questionamentos surgiram e as princi-
pais dúvidas eram em relação às transformações de unidades 
e aos cálculos envolvendo potência. Foi construído um pequeno 
resumo com as fórmulas e transformações de unidades para 
utilização na avaliação, que foi tranquila, destacando-se que a 
maioria dos alunos a considerou fácil, respondendo a todas as 
questões.

Décimo nono encontro: experimento – efeito fotoelétrico

Esse encontro foi marcado, inicialmente, pela discussão 
sobre a avaliação e, na sequência, pela realização de uma últi-
ma atividade sobre o efeito fotoelétrico. Para isso, foi lançada a 
pergunta segundo a qual eles deveriam formular suas hipóte-
ses de trabalho: a onda eletromagnética emitida pela lâmpada 
de mercúrio e pela lâmpada de ultravioleta é capaz de provocar 
o efeito fotoelétrico em uma placa de alumínio?

A partir disso, foi proposta uma atividade experimental, 
novamente na modalidade demonstrativa, utilizando um con-
junto de equipamentos didáticos, conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 – Equipamentos didáticos utilizados 

                   (a)                                          (b)                                 (c)
Fonte: Biazus (2015).
Nota: a) aparato composto por uma placa de zinco ligada a uma haste fixa; presa à 

haste fixa, há uma haste móvel; tanto a haste fixa como a móvel estão dentro 
de uma caixa de vidro, para evitar influências externas; b) lâmpada de vapor de 
sódio; c) lâmpada de vapor de mercúrio.

Nesse experimento, a placa de zinco e as hastes são ele-
trizadas com carga negativa. Ao serem eletrizadas, a haste 
móvel se afasta da haste fixa, denotando que há uma força de 
repulsão, pois ambas estão carregadas com cargas de mesmo 
sinal. As fontes de luz, lâmpadas de vapor de sódio e de vapor 
de mercúrio, são colocadas próximas à placa de zinco para emi-
tir a onda eletromagnética. Na primeira etapa do experimento, 
é utilizada a lâmpada de vapor de sódio, quando não é observa-
do o efeito. Na segunda etapa, é utilizada a lâmpada de vapor 
de mercúrio, quando é possível observar que, com o passar do 
tempo, a haste móvel começa a se aproximar da haste fixa, ou 
seja, o efeito fotoelétrico está acontecendo.

Após essa atividade, solicitou-se que os alunos se reunis-
sem em pequenos grupos, de no máximo quatro integrantes, e 
respondessem aos seguintes questionamentos: 

a) Por que o efeito só ocorreu com a lâmpada de vapor de 
mercúrio? 

b) Quais são as frequências e os comprimentos de ondas 
emitidos pela lâmpada de vapor de mercúrio e pela 
lâmpada de vapor de sódio? 
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c) Qual é a função trabalho do zinco? 
d) Utilizando relações matemáticas, determine a frequ-

ência de corte do alumínio e compare com as frequên-
cias que cada lâmpada emite.

Discutidos e respondidos os questionamentos, cada gru-
po apresentou a sua pesquisa e os cálculos realizados. Todos 
concluíram que, de fato, o efeito fotoelétrico aconteceu apenas 
com a lâmpada de mercúrio, pois a sua frequência é maior do 
que a frequência de corte do zinco, ou seja, a energia mínima 
para que elétrons sejam ejetados da placa.

A atividade foi bastante produtiva e motivadora para os 
alunos, chamaram a atenção o empenho em buscar subsídios 
para a explicação dos resultados obtidos e o interesse no expe-
rimento demonstrado. A validade desse tipo de atividade expe-
rimental, em que o professor realiza, de forma demonstrativa, 
contanto com a colaboração e a interação dos alunos, já foi en-
fatizada neste trabalho. 

Vigésimo encontro: atividade de encerramento – pós-teste 

Como atividade selecionada para o último encontro, pro-
cedeu-se à aplicação do mesmo questionário apresentado no 
primeiro encontro, caracterizando-se o pós-teste, cujo objetivo 
consiste em analisar a ampliação dos conhecimentos pelos alu-
nos após a execução da sequência didática relatada. 

Considerações finais

A proposta de sequência didática apresentada e descrita 
em sua operacionalização no contexto escolar buscou contem-
plar tópicos de mecânica quântica de forma a explorar diferen-
tes recursos didáticos e despertar o interesse do aluno para o 
desenvolvimento tecnológico presente em seu cotidiano. O foco 
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do estudo esteve em propor um sequenciamento didático que 
levasse em consideração, além do já mencionado, a realidade 
vivenciada nas escolas públicas, especialmente no Rio Grande 
do Sul. Dessa forma, o proposto considerou conteúdos relacio-
nados ao mundo vivencial dos alunos bem como recursos didá-
ticos que estivessem ao alcance dos professores, dos alunos e 
da escola. 

A escolha do tema mecânica quântica situa-se na poten-
cialidade que esse oferece para a abordagem de conceitos rela-
cionados à Física e a valorização dada nas pesquisas sobre a 
importância de abordar conteúdos vinculados à Física Moder-
na e Contemporânea no ensino médio. Embora a importância 
seja evidenciada em diversas pesquisas e pela própria legis-
lação, ainda há vários entraves que dificultam a sua inserção 
no contexto escolar, conforme destacado na introdução deste 
capítulo. Dentre as dificuldades mencionadas, está a falta de 
materiais didáticos que contemplem diferentes recursos e es-
tejam ao alcance dos professores, assim como a necessidade de 
discutir propostas efetivadas no contexto escolar, analisando 
sua pertinência e viabilidade. Partindo dessas problemáticas, 
especialmente da última, o presente capítulo ocupou-se em 
descrever uma sequência didática narrando sua aplicação e a 
percepção dos alunos durante a execução. 

Por fim, é digno de esclarecimento que o material apre-
sentado refere-se a um recorte da investigação realizada du-
rante a elaboração da dissertação de mestrado, cujo propósito 
era desenvolver um estudo sobre a abordagem de tópicos de 
FMC no ensino médio, recorrendo, para tanto, a diferentes fer-
ramentas didáticas e avaliando a sua pertinência. Tal perti-
nência foi analisada na dissertação em termos da apropriação 
dos conceitos, discutida por meio da análise da evolução dos 
conhecimentos e, igualmente, analisada em termos da poten-
cialidade por meio do processo de interação social proporciona-
do pela proposta didática.
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Introdução 

A educação infantil, há algumas décadas, vem ganhan-
do espaço no cenário educacional, tendo cada vez mais 
atenção para a formação intelectual e social da criança. 

Nesse contexto, há uma crescente preocupação sobre o papel 
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das ciências já nessa etapa educacional, pois as crianças de-
monstram grande interesse sobre fenômenos naturais e têm 
uma curiosidade aguçada sobre todas as coisas que as cercam, 
como as chuvas, o arco-íris, os raios, os vulcões, a formação da 
neve, entre outros acontecimentos. Muitos desses fenômenos 
são presenciados e vividos, outros chegam até elas pelos meios 
de comunicação, o que evidencia a presença marcante do co-
nhecimento científico e tecnológico e a necessidade de contem-
plar, em sala de aula, questões que permeiam a vida cotidiana 
das crianças.

O ensino de ciências nessa etapa educacional favorece 
o desenvolvimento intelectual da criança, além de incentivar 
a curiosidade natural e promover o verdadeiro interesse cien-
tífico, o levantamento de hipóteses, a busca por soluções e o 
despertar de um olhar crítico-reflexivo ao explorar o mundo. 
Assim, o ensino de ciências para esse público teria o objetivo 
de oportunizar essas descobertas, de forma a moldar os conhe-
cimentos prévios que as crianças já detêm para o estabeleci-
mento de um novo conhecimento, mais preciso e satisfatório do 
ponto de vista científico. 

Portanto, neste artigo, apresentamos uma proposta di-
dático-pedagógica para a educação infantil, contemplando con-
ceitos de ciências previamente definidos, em que a abordagem 
inicial fará uso de desenhos animados para inserção do tema. 
A proposta traz a aplicação de atividades experimentais com o 
intuito de despertar o interesse da criança pelas ciências e os 
objetos digitais de aprendizagem como recurso pedagógico no 
auxílio do ensino de ciências para essa faixa etária. A aplicação 
da proposta está embasada na dinâmica de atuação docente 
segundo o processo de problematização dialógica, por meio dos 
três momentos pedagógicos.
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O ensino de ciências na educação 
infantil

A educação infantil é a primeira etapa da educação bási-
ca e o nível inicial de ensino. Cabe a ela oportunizar um ensino 
de ciências voltado para os fenômenos naturais e que permeie 
a vida cotidiana das crianças.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação In-
fantil (RCNEI), volume 3 (BRASIL, 1998b), eixo Natureza e 
Sociedade, assegura a oferta do ensino de ciências naturais 
nessa etapa educacional e traz como um dos objetivos para as 
crianças em idade pré-escolar: 

Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e na-
tural, formulando perguntas, imaginando soluções para compre-
endê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, 
buscando informações e confrontando ideias (1998b, p. 175).

Deve-se, portanto, oportunizar um ensino de ciências em 
que a criança consiga formular perguntas sobre as suas curio-
sidades e os fenômenos que observa, além de buscar soluções 
e levantar hipóteses que contribuam para um pensamento 
crítico e reflexivo. Isso para que possa ter um contato inicial 
com os fenômenos naturais e/ou conceitos que permitam criar 
generalizações e entender situações diferentes, que, muitas 
vezes, referem-se ao mesmo conceito e são explicadas da mes-
ma maneira, pois as crianças trazem consigo muitos conceitos 
espontâneos sobre fenômenos naturais, que são, muitas vezes, 
formulados pela vivência social e fundados na causalidade 
construída espontaneamente. Isso pode gerar dificuldades na 
hora de ajustar esse conhecimento com outro mais correto, do 
ponto de vista científico. 
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Porém, o que muitas pesquisas têm apontado é que não 
se pode deixar de aproveitar o conhecimento prévio que o alu-
no detém, pois ele serve de âncora para a nova informação, em-
bora sejam necessários tempo e esforço para atingir a precisão 
dessa nova aprendizagem. Nesse sentido, o RCNEI, no volume 
1, aponta que:

Desde os conceitos mais simples até os mais complexos, a aprendi-
zagem se dá por meio de um processo de constantes idas e vindas, 
avanços e recuos nos quais as crianças constroem ideias provisó-
rias, ampliam-nas e modificam-nas, aproximando-se gradualmente 
de conceitualizações cada vez mais precisas (BRASIL, 1998a, p. 50).

Assim, os conceitos que as crianças formam ao longo dos 
anos dependem das experiências vividas por elas. Para cada 
curiosidade encontrada, a criança segue atrás de respostas, 
as quais, muitas vezes, podem estar equivocadas, formulan-
do uma generalização provisória sobre algum conceito, a qual 
permanece até que se tenha contato com uma nova informação 
que leve a uma aproximação mais exata do conceito científico. 

Por essa razão, oportunizar à criança em idade pré-esco-
lar o contato com questões que cercam o seu imaginário infan-
til, referente a conceitos de ciências, pode contribuir para sua 
aprendizagem, enquanto o acesso a uma nova informação irá 
permitir que ela reorganize o conhecimento que detém, modi-
ficando essa ideia ainda em construção sobre um determinado 
conceito.

Portanto, esta proposta de inserção do ensino de ciên-
cias na educação infantil não tem como objetivo ensinar direta-
mente conceitos ou explicações científicas, mas fornecer meios 
de construir uma informação nova, fazendo uso do lúdico com 
atividades experimentais. A utilização desse tipo de ativida-
de permite que os alunos ajam sobre os materiais e observem 
as reações e transformações que acontecem, questionando e 
levantando hipóteses, tornando-se cada vez mais autônomos 
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e confiantes nas suas capacidades de opinar e levantar suges-
tões. Kamil e Devries (2002), do Instituto Piaget, em suas pes-
quisas, já observavam essa reação dos alunos com os objetos, 
descrevendo que as crianças pequenas estavam naturalmente 
interessadas em examinar objetos, agir sobre eles e observar-
-lhes as reações. 

Objetos digitais de aprendizagem no 
ensino de ciências

Os objetos digitais de aprendizagem (ODAs), que estão 
inseridos na subárea interdisciplinar da Informática na Edu-
cação, vêm sendo apontados como uma das principais ten-
dências tecnológicas educacionais, por possibilitar, com suas 
características, um caráter interativo ao processo de ensino-
-aprendizagem. 

A primeira referência ao termo é creditada a Wayne Hod-
gins, no ano de 1994, que o teria concebido enquanto observa-
va seu filho construindo artefatos com o brinquedo LEGO®. 
Surgiu-lhe a ideia de construir blocos de aprendizagem, como 
as peças desse brinquedo, nomeando-os de objetos de aprendi-
zagem (HODGINS, 2001). 

Neste artigo, adota-se a conceituação de David Wiley, 
que define objeto de aprendizagem como “[...] qualquer recurso 
digital que pode ser reusado para suportar a aprendizagem” 
(WILEY, 2000, p. 23, tradução nossa). O autor teve como base 
o paradigma da orientação a objetos da ciência da computa-
ção, que prevê a criação de objetos que podem ser reusados em 
diferentes contextos. Para Wiley, esta é a proposta principal 
dos objetos de aprendizagem: os “[...] projetistas educacionais 
podem construir pequenos componentes educacionais [...] que 
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podem ser reusados várias vezes em diferentes contextos de 
aprendizagem” (2001, p. 3, tradução nossa). 

Porém, a concretização dos ODAs, enquanto recursos 
educacionais digitais, na forma de simulações e atividades in-
terativas, requer: 

[…] que os materiais produzidos atendam simultaneamente 
múltiplos aspectos: identificação dos objetivos de aprendizagem, 
atenção à natureza do conteúdo a ser explorado, a seleção de um 
contexto relevante e motivador para o aluno, a interatividade, as 
formas de suporte e feedback para o aluno ao longo da atividade, e 
a aplicação dos princípios que ajudam o processo de aprendizagem 
(NASCIMENTO, 2007, p. 135).

Além disso, um fator crucial é o da classificação, arma-
zenagem e disponibilização dos ODAs via repositórios on-line. 
Exemplos, com acervos pedagógicos digitais, são citados a se-
guir.

• Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem2 – 
repositório de objetos educacionais, de acesso público, 
com vários formatos e níveis de ensino;

• Portal do Professor3 – sugestões de planos de aula, 
mídias educacionais, notícias sobre educação e inicia-
tivas do Ministério da Educação;

• Portal Domínio Público4 – biblioteca virtual com ma-
terial para professores, alunos, pesquisadores e popu-
lação em geral;

• Mídias Digitais para Matemática (MDMat)5 – repo-
sitório com objetos de aprendizagem para o ensino-
-aprendizagem de matemática;

2 Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/?locale=pt_BR>. 
3 Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>. 
4 Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/>. 
5 Disponível em: <http://mdmat.mat.ufrgs.br/>. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/?locale=pt_BR
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://mdmat.mat.ufrgs.br/
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• Software Educacional Livre para Dispositivos Móveis6 
– coletânea de aplicativos para aprendizagem em dis-
positivos móveis, mapeados por docente da Ufrgs;

• Coletânea de Entidades de Suporte ao Uso de Tecno-
logia na Aprendizagem (Cesta)7 – portal que sistema-
tiza o registro de objetos educacionais desenvolvidos 
pelo Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na 
Educação (Cinted) da Ufrgs.

Nos repositórios, é possível encontrar ODAs dos mais 
diversos formatos tecnológicos e para todas as áreas de ensi-
no, incluindo ciências. Porém, em sua maioria, são recursos 
educacionais digitais desenvolvidos por especialistas. Uma ex-
periência na contramão desse cenário, na área de ciências e 
matemática, com a autoria dos próprios educandos, encontra-
-se em Silva e Malaggi (2015). 

Contudo, a disponibilidade de ODAs para o público es-
pecífico deste artigo, ou seja, ODAs para ensino de ciências 
na educação infantil, é limitada. Em complementariedade, foi 
realizada uma busca sistemática nos repositórios citados e em 
sites diversos na internet, tendo-se encontrado uma pequena 
quantidade de material para esse público. Constatou-se que, 
no geral, há muito material nos repositórios e sites, tais como: 
imagens ilustrativas, vídeos, lâminas, histórias, sugestões 
de aulas para educadores, etc., mas poucos são interativos e 
permitem ao aluno manusear e aprender conforme suas ne-
cessidades. São materiais de boa qualidade, porém, não con-
templam a condição de ODAs objeto deste artigo. Também foi 
verificado que há muito mais ODAs voltados para o ensino 
médio e o fundamental do que para a educação infantil. Além 
disso, o requisito básico identificado, na maioria dos ODAs, é 
que o aluno tenha, no mínimo, noções de leitura.

6 Disponível em: <http://ufrgs.br/soft-livre-edu/dispositivos-moveis>. 
7 Disponível em: <http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/>. 

http://ufrgs.br/soft-livre-edu/dispositivos-moveis
http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/
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Por fim, outro portal com imensa quantidade de projetos 
educacionais disponíveis, que pode ser considerado como uma 
comunidade de aprendizagem, é o do Massachusetts Institute 
of Technology (MIT),8 que apresenta vastíssimo material,9 po-
rém não está classificado em categorias por área de ensino, e, 
sim, organizado por mais visualizados, mais compartilhados, 
por tipo (animação, game, arte, música). Isso tornou exaustiva 
a pesquisa, ocasionado o acesso a alguns ODAs, um por um, 
dentre os milhares disponíveis.

Os três momentos pedagógicos e a 
educação: problematização dialógica

A partir da publicação dos livros Física e Metodologia do 
ensino de ciências (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990a, 1990b), a 
dinâmica didático-pedagógica, identificada como os “três mo-
mentos pedagógicos”, começou a ser disseminada. Essa dinâ-
mica foi abordada, inicialmente, por Delizoicov (1982, 1983), 
ao promover a transposição da concepção de educação de Paulo 
Freire para o espaço da educação formal (MUENCHEN; DELI-
ZOICOV, 2014). 

Segundo Delizoicov (1983), o núcleo da teoria de Paulo 
de Freire, de uma educação problematizadora ou dialógica, é o 
processo de ensino-aprendizagem ser realizado pelo professor 
com o aluno, em contraponto ao processo de ensino do profes-
sor sobre o aluno (o que Paulo Freire denominou de educação 
bancária). Nesse processo, o ponto de partida é um ensino que 
faça sentido para o aluno, que considere suas experiências, sua 
realidade, seu contexto de vida. Assim, nessa compreensão de 

8 Disponível em: <https://scratch.mit.edu/>.
9 Como parâmetro, em acesso ao site oficial, em 2 de maio de 2016, constava 

14.627.985 projetos compartilhados. 
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educação, um conceito a ser destacado é o “tema gerador”,10 
determinado pela relação do homem com o mundo e que per-
mite a formulação de problemas que fazem parte do universo 
cultural dos alunos (FREIRE, 2005). Com a definição do tema 
gerador, é possível abordar conteúdos de estudo e debate (diá-
logo), possibilitando ao aluno compreender e refletir sobre os 
problemas por intermédio de sua necessidade local.

Assim, por meio da problematização dialógica, busca-se 
compreender o universo dos alunos, abordando temáticas e pro-
blemas que não tenham respostas apenas com a bagagem de 
seus conhecimentos prévios, sendo necessário questionar esse 
conhecimento para que percebam que há necessidade de buscar 
outros mais precisos, que respondam as suas inquietações. 

Em complemento, a utilização dos três momentos peda-
gógicos pode ocorrer em escolas cujos currículos e conteúdos 
programáticos já estejam prontos e definidos e que os temas 
geradores já estejam pré-definidos nos programas de ensino. 
Segundo Ferrari:

Os três momentos, portanto, foram originalmente propostos 
como desdobramento da educação problematizadora aplicada à 
construção de um currículo de educação científica. Atualmente 
é utilizada na introdução de tópicos de Ciências já considera-
dos significativos para os estudantes, independentemente de 
ter sido realizada a investigação temática nos moldes propos-
tos por Freire [...] (2008, p. 10). 

Em síntese, a dinâmica dos três momentos pedagógicos 
divide-se em três etapas: (1) problematização inicial, (2) orga-
nização do conhecimento e (3) aplicação do conhecimento. 

Na problematização inicial (1), apresentam-se situações 
ou questões reais que os alunos tenham conhecimento e que 

10 Os temas geradores são identificados a partir de uma investigação temática con-
junta, educador e comunidade, sobre a realidade e a experiência de vida do aluno 
(DELIZOICOV, 1983). 
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façam parte do seu universo temático. Nesse momento, é rea-
lizada a problematização do conhecimento dos alunos a partir 
das situações reais abordadas. Eles são desafiados a expor o 
que sabem e pensam sobre tais situações, com a mediação do 
professor, que vai questionar e instigá-los a responder até que 
sintam necessidade de adquirir novos conhecimentos, a fim de 
obter respostas para a problematização.

A organização do conhecimento (2) é o momento em que 
são trabalhados os conhecimentos necessários para a com-
preensão dos temas em ciências e em que, consequentemente, 
encontra-se a solução para os problemas levantados durante a 
problematização inicial, de modo a comparar esse conhecimen-
to com o próprio. 

Na última etapa, de aplicação do conhecimento (3), faz-
-se o uso dos conceitos desenvolvidos na etapa anterior com 
a finalidade de analisar e interpretar tanto as situações ini-
ciais, que determinaram seu estudo, quanto outras que podem 
ser explicadas da mesma maneira. Ou seja, é o momento de 
abordar sistematicamente os conhecimentos necessários que 
vêm sendo incorporados pelos alunos para a compreensão dos 
conceitos e temas de ciências originários na problematização 
inicial.

Proposta didático-pedagógica para 
o ensino de ciências na educação 
infantil

A proposta didático-pedagógica apresentada consiste na 
aplicação de uma sequência de atividades para a educação in-
fantil com uso de recursos pedagógicos, contemplando e valori-
zando o ensino de ciências para crianças em idade pré-escolar. 
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Propõe-se ao professor desenvolver essa proposta de 
abordagem metodológica por meio dos três momentos pedagó-
gicos e a partir de um tema gerador, previamente estabelecido. 
No contexto dessa proposta, e para exemplificar a aplicação 
didático-pedagógica, optou-se pela temática “O ciclo da água”, 
por ser significativa para as crianças nessa faixa etária. 

Problematização inicial 

Inicialmente, são discutidas situações reais que façam 
parte do universo temático dos alunos e que tenham relação 
com o tema gerador. O ideal seria que a discussão inicial ocor-
resse em pequenos grupos, porém, ao se tratar de educação 
infantil, em que os alunos ainda não estão alfabetizados e têm 
anseios de expor os seus levantamentos, sugere-se realizar a 
atividade com o grande grupo. O professor inicia os questiona-
mentos, levantando perguntas sobre a temática, coordenando 
as discussões e desafiando os estudantes a expor suas opiniões.

O objetivo desse momento pedagógico é: (1) problema-
tizar as falas e (2) direcionar para a introdução do que será 
abordado no próximo momento pedagógico (organização do co-
nhecimento), mediante outras questões formuladas pelo pro-
fessor, que serão objeto de estudo (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002).

Com base nos levantamentos e nas questões dos alunos, 
é realizada a problematização do conhecimento prévio. O pro-
fessor deve instigar a participação ativa para que eles sintam 
a necessidade de buscar novos conhecimentos para responder 
os problemas, identificando que não seria suficiente o que cada 
um já conhecia.

Como questões para a discussão inicial no grupo, sugere-
-se: (1) Como se formam as nuvens? (2) Por que chove? (3) De 
onde vem a água da chuva? (4) Mas como a água vira chu-
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va? No entanto, destaca-se que essas são apenas sugestões de 
questionamentos, que devem ser ampliadas.

Organização do conhecimento

Esse é o momento da introdução do conhecimento de 
ciências, do estudo sistemático do tema abordado, necessário 
para compreender a temática e encontrar soluções para as dú-
vidas da problematização inicial.

Para esse momento pedagógico, a sugestão da presente 
proposta é introduzir a discussão do fenômeno natural, utili-
zando-se da abordagem dos desenhos animados, que estão pre-
sentes no dia a dia das crianças. Assim, relacionado ao tema 
“O ciclo da água”, sugere-se a apresentação do episódio “Como 
a água vira chuva”11, da série de animação brasileira O Show 
da Luna!.12 Esse é um desenho animado que ensina ciências 
para crianças em idade pré-escolar e, por essa razão, auxiliará 
em uma melhor compreensão do fenômeno natural abordado 
na temática. Ainda, após o episódio, sugere-se questionar no-
vamente os alunos em relação às dúvidas iniciais.

Prosseguindo, sugere-se o uso de mais dois recursos pe-
dagógicos: as atividades experimentais e os objetos digitais de 
aprendizagem.

Com a atividade experimental, os alunos deverão ana-
lisar os fatos e refletir sobre eles através da observação. Es-
pera-se que o aluno consiga observar e levantar hipóteses, re-
fletindo sobre a melhor maneira de encontrar respostas aos 
questionamentos feitos pelo professor e, por fim, perceber que 

11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ>.
12 “O show da Luna!” é uma série de animação brasileira da TV Pinguim, que gira 

em torno de Luna, uma menina de 6 anos de idade que ama a ciência e acredita 
que a terra é um enorme laboratório. Ela faz uso do quintal de sua casa como 
palco de suas experiências.

https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ
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o conhecimento que ele detém, fruto de aprendizagens ante-
riores, não é suficiente para responder tais questionamentos, 
verificando a necessidade de adquirir novos saberes.

A atividade experimental proposta é simples e adequa-
da para a faixa etária. Dessa maneira, com o devido cuida-
do, deve-se colocar água quente em uma vasilha transparente, 
colocando, em seguida, um prato de vidro que a tape. Após 
alguns minutos, pedir para que os alunos observem o que está 
acontecendo com as gotículas de água. Analogicamente, tentar 
relacionar o ciclo da água com essa atividade experimental, fa-
zendo questionamentos sobre as causas e os efeitos, de modo 
que os estudantes consigam relacionar o conhecimento que es-
tão adquirindo com aquele que já tinham. Também podem ser 
criadas condições em que o conceito, ou pelo menos a parte 
essencial para o entendimento do ciclo da água, fique evidente, 
respeitando assim a capacidade de raciocínio da criança. Seria 
importante também fazer a demonstração dos três estados fí-
sicos da matéria, fazendo uso de outras atividades experimen-
tais simples para demonstrar a água nos seus três estados.

O recurso pedagógico objeto digital de aprendizagem 
complementará a aprendizagem, possibilitando aos alunos o 
contato com ferramentas tecnológicas. Como exemplo, apre-
senta-se o objeto de aprendizagem o Ciclo da Água,13 disponí-
vel no Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem. Nes-
se ODA, a personagem “Gotinha”, conforme Figura 1, descreve 
o ciclo da água, suas características e ocorrências na natureza, 
tais como: evaporação, condensação, precipitação e evotrans-
piração. 

13 Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/6917/>.
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Figura 1 – Tela inicial do ODA Ciclo da Água

Fonte: disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/
mec/6917/>.

Apesar de esse ODA estar indicado para a educação in-
fantil (ou educação pré-escolar), os termos, as frases e os con-
ceitos não condizem com o público-alvo. Nesse tipo de educação, 
além de as crianças serem estimuladas com jogos e atividades 
lúdicas, estão apenas iniciando seu processo de alfabetização. 
Por exemplo, os termos precipitação e evotranspiração, abor-
dados nesse ODA, são conceitos compatíveis com a etapa dos 
anos iniciais e finais do ensino fundamental. Contudo, pode-se 
considerar que o material é válido, parcialmente, em virtude 
de suas imagens e animações.

Aplicação do conhecimento

O último momento pedagógico serve para abordar os 
conceitos desenvolvidos anteriormente, analisando e apresen-
tando soluções para a problematização inicial evidenciada no 
primeiro momento pedagógico. Nessa etapa, informações e 
problematizações diferentes podem ser abordadas, desde que 
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possam ser compreendidas com o mesmo conhecimento. Se-
gundo Delizoicov e Angotti, esse momento: 

Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimen-
to que vem sendo incorporado pelo aluno, para analisar e inter-
pretar tanto as situações iniciais que determinaram o seu estudo, 
como outras situações que não estejam diretamente ligadas ao 
motivo inicial, mas que são explicadas pelo mesmo conhecimento 
(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990a, p. 31). 

Então, no âmbito desta proposta, para esse momento pe-
dagógico, sugere-se a discussão das seguintes questões: (1) O 
que aconteceria se ficasse muitos dias sem chover? (2) Qual a 
importância da chuva? (3) Como a falta da chuva afetaria nos-
sas vidas? (4) Quando a mamãe estende uma roupa molhada 
no varal e ela fica seca, como isso acontece? (5) Para onde vai a 
água que estava ali? (6) Nos dias que não tem sol, demora mais 
para secar as roupas? Você saberia explicar por quê?

Por fim, propõe-se que os alunos, individualmente, re-
presentem, em um desenho, o que compreenderam sobre a te-
mática abordada.

Considerações provisórias

Este artigo apresentou uma proposta didático-pedagógi-
ca para o ensino de ciências na educação infantil a ser aplica-
da com base nos três momentos pedagógicos, com o objetivo 
de que, pela problematização dialógica, as crianças em idade 
pré-escolar consigam compreender o mundo natural e que seja 
despertado, posteriormente, seu interesse pelas ciências. 

A proposta didático-pedagógica consiste na aplicação, a 
partir de um tema gerador pré-definido, dos recursos peda-
gógicos da atividade experimental e dos objetos digitais de 
aprendizagem, para facilitar o aprendizado sobre a temática 
abordada. 
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Em relação à atividade experimental, destaca-se sua im-
portância e entende-se que seu objetivo principal é desenvolver 
na criança a observação e a reflexão, bem como possibilitar a 
formulação de hipóteses e a análise dos fatos, construindo co-
nhecimentos e estratégias de resolução de problemas.

Já os objetos digitais de aprendizagem, além de possibili-
tar o contato das crianças com os artefatos tecnológicos, servem 
de recurso pedagógico complementar à aprendizagem e podem 
conferir ao processo de ensino um caráter mais interativo e 
atrativo, em especial, para o público-alvo da educação infantil.

Por fim, destaca-se que, no contexto da dissertação de 
mestrado, será produzido um ODA com base no episódio de O 
Show da Luna! utilizado na atividade. Tal autoria será neces-
sária pela ausência ou escassez de objetos digitais de apren-
dizagem para o ensino de ciências na educação infantil sobre 
a temática ciclo da água. Essa produção irá ocorrer no âmbito 
do trabalho de conclusão de curso de Emiliano Ractz da Silva, 
no curso de Ciência da Computação da Universidade de Passo 
Fundo, sob a orientação do professor Juliano Tonezer da Silva.
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Introdução

Ao refletirmos sobre o ensino da álgebra em nosso país, 
observamos que seu início se dá com algumas ideias a 
partir de generalizações, para as quais os alunos, ini-

cialmente, utilizam valores numéricos e, depois, pensam em 
uma ideia geral para aquele determinado problema. Posterior-
mente, os alunos já começam a ter um estudo mais aprofun-
dado, ao utilizar letras na resolução de alguns problemas. A 
abordagem, iniciada naquele período, segue no ensino médio, 
no qual são desenvolvidas operações envolvendo polinômios. 
Porém, se esse trabalho não for adequado, os alunos podem 
apresentar dificuldades ao longo do processo de aprendizagem 
da matemática.  
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De acordo com Booth (1995), as possíveis causas das di-
ficuldades apresentadas pelos alunos no estudo de conteúdos 
algébricos têm relação com as notações e convenções algébri-
cas e variáveis.

Em relação ao conteúdo de função, Markovits, Eylon e 
Bruckheimer (1995) acreditam que as dificuldades nesse con-
teúdo incluem a ideia equivocada de que todas as funções são 
lineares. Para os autores, os alunos compreendem mais facil-
mente uma função quando representada por meio de um gráfi-
co, sendo mais visual para perceber as relações existentes.

Nesse sentido, as preocupações com as dificuldades dos 
processos de ensino e de aprendizagem dos conceitos matemá-
ticos, especialmente os do campo algébrico, motivaram o de-
senvolvimento de uma pesquisa, que envolveu a elaboração de 
um produto educacional sobre função do primeiro grau para o 
nono ano do ensino fundamental.

Fundamentos teóricos

O ensino da álgebra sofreu inúmeras mudanças no de-
correr do tempo, pois seu foco estava em abordar situações 
hipotéticas, dificilmente vivenciadas no cotidiano. Contudo, o 
foco passou a estar no pensamento e no raciocínio matemático 
que o aluno deve apresentar, o que nos mostra a importância 
da educação algébrica.

Nas concepções de Booth (1995) e de Usiskin (1995), 
álgebra e aritmética não poderiam ser desenvolvidas como 
conteúdos diferentes, sem ligação, pois um é consequência do 
outro. É dito ainda que, possivelmente, um dos motivos para 
as dificuldades encontradas pelos alunos, quando estão apren-
dendo conteúdos algébricos, é a falta de formação quanto ao 
conteúdo aritmético.
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A justificativa de Booth (1995) para essa questão é que 
a aritmética e a álgebra apresentam focos diferentes, porém, 
muitos alunos não conseguem perceber as especificidades de 
cada campo matemático. Por exemplo, em aritmética, o objeti-
vo é encontrar respostas numéricas, enquanto que, em álgebra, 
o foco está nas relações e nos procedimentos estabelecidos e na 
demonstração de forma simplificada. 

Com base no exposto, percebemos que, ao contrário do 
que se possa pensar, álgebra e aritmética não são dois campos 
matemáticos isolados. Para que o conteúdo de álgebra possa 
ser desenvolvido, o conteúdo de aritmética precisa, também, 
estar desenvolvido em um determinado nível, para que o alu-
no possa estabelecer relações mais abstratas. Conforme Walle 
(2009), a álgebra pode ser entendida, também, como uma gene-
ralização da aritmética.

O estudo de conteúdos matemáticos e, especificamente, 
de álgebra é feito por meio de representações semióticas. Na 
perspectiva de Duval (2003), os objetivos a serem alcançados 
no ensino da matemática envolvem o desenvolvimento de ca-
pacidades como visualização, análise e raciocínio.   

Para esse autor, 

[...] a originalidade da atividade matemática está na mobilização 
simultânea de ao menos dois registros de representação ao mesmo 
tempo, ou na possibilidade de trocar a todo o momento de registro 
de representação (2003, p. 14). 

No entanto, para a compreensão de um objeto matemático 
existem diferentes representações que podem ser utilizadas, po-
rém, nem todas são cabíveis a todos os conceitos (DUVAL, 2009). 

Na concepção de Duval (2003), a representação de um 
objeto matemático por meio de pelo menos dois registros é a 
única possibilidade de não confundir o objeto matemático em 
estudo com sua representação. Na hipótese do autor, por meio 
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da articulação dos diferentes registros, é possível ter acesso ao 
objeto matemático. 

Diferentemente de outras ciências, o estudo dos conte-
údos de Matemática, especificamente dos de álgebra, é feito 
por meio de representações semióticas (DUVAL, 2003). Nesse 
sentido, a álgebra é uma linguagem mais complexa do que a 
aritmética, por ser de natureza mais abstrata. Por essa razão, 
para Vygotsky, o desenvolvimento da linguagem algébrica pro-
piciará ao aluno um tipo de “pensamento novo e mais elevado” 
(1998, p. 143).

Como a álgebra é considerada uma generalização da arit-
mética, esse processo, em geral, torna-se difícil para o aluno. 
Segundo Vygotsky (1998), esse processo de generalização, por 
mais difícil que possa ser, é de extrema importância no desen-
volvimento cognitivo, pois o pensamento é ampliado e elevado 
e os conceitos aritméticos são vistos “sob uma perspectiva mais 
ampla” (1998, p. 143).

Para o desenvolvimento intelectual do aluno, é impor-
tante que ocorra a aprendizagem. Para isso, há um caminho a 
ser percorrido, longo ou curto, dependendo do desenvolvimen-
to cognitivo de cada indivíduo.

Na teoria histórico-cultural, a interação social é uma 
condição para o aprendizado do indivíduo. Assim, não necessa-
riamente o processo de resolução de um problema, por exemplo, 
deve ser feito sozinho, mas com o auxílio de pessoas mais capa-
citadas ou entre seus pares. 

Quanto à resolução de problemas, Polya indica quatro 
fases: 

Primeiro, temos de compreender o problema, temos de perceber 
claramente o que é necessário. Segundo, temos de ver como os di-
versos itens estão inter-relacionados, como a incógnita está ligada 
aos dados, para termos a ideia da resolução, para estabelecermos 
um plano. Terceiro, executamos o nosso plano. Quarto, fazemos 
um retrospecto da resolução completa, revendo-a e discutindo-a 
(1995, p. 3-4, grifos do autor).
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Notamos a relação existente entre a ideia do estabeleci-
mento de um plano na resolução de problemas, de Polya (1995), 
com o plano de ação de Vigotski (2007), que se configura na 
elaboração de um planejamento com o propósito de resolver o 
problema proposto. 

O elemento mediador mais importante para que possa 
ocorrer interação entre indivíduos é a linguagem, como um sis-
tema simbólico. Nesse sentido, Vygotsky (1998) acredita que 
o signo é essencial para o processo de formação de conceitos, 
visto que a palavra tem significativa importância, além de re-
presentar uma generalização. 

Para Grando e Marasini (2014), o processo de formação 
de conceitos não inclui apenas a apropriação dos significados, 
mas também o desenvolvimento do pensamento. A justificati-
va dessa afirmação vem de Vygotsky, para o qual “a formação 
dos conceitos é resultado de uma complexa atividade em que 
todas as funções intelectuais fundamentais participam” (1998, 
p. 72-73).

Com base na linguagem e nas interações sociais, o in-
divíduo busca apropriar-se do significado de um conceito, po-
rém, talvez não seja na primeira vez que isso ocorra, ou seja, 
“quando uma criança aprende alguma operação aritmética ou 
algum conceito científico, o desenvolvimento dessa operação ou 
conceito apenas começou” (VYGOTSKY, 1998, p. 127).  

Segundo Tudge e Rogoff (1995), na interação social, ob-
servamos que os alunos vão tentar resolver situações mais 
complexas com o auxílio de outra pessoa, para que depois te-
nham condições de realizá-las sozinhos. 

Nas ideias de Vigotski (2007), salientamos a importân-
cia da intervenção pedagógica no aprendizado, uma vez que o 
ser humano absorve informações de um ambiente estruturado 
e o sujeito necessita de intervenção. Nesse caso, o professor 
tem papel fundamental na aprendizagem e no desenvolvimen-
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to dos alunos, uma vez que, na concepção de Gauthier et al. 
(2013), uma aula na qual os alunos sejam bem-sucedidos em 
relação à sua aprendizagem é aquela em que o professor pla-
neja suas atividades de modo a interessá-los naquilo que está 
sendo estudado. De acordo com esses autores, o planejamento 
da aula deve partir dos objetivos, contemplando o ambiente 
educativo, passando por conteúdos e atividades de aprendiza-
gem, estratégias de ensino e avaliação.

Com base nesses pressupostos teóricos, foi possível iden-
tificar aspectos importantes para o desenvolvimento de um 
produto educacional sobre o conteúdo de função do primeiro 
grau no ensino fundamental, na forma de uma sequência di-
dática. 

Produto educacional: sequência 
didática para o ensino de função do 
primeiro grau

Em seu planejamento, o professor elabora um sequencia-
mento de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, o 
que pode ser caracterizado como uma sequência didática, ou 
seja, “um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas 
para ensinar um conteúdo, etapa por etapa” (AMARAL, 2007, 
p. 1). De acordo com Amaral, as sequências didáticas envolvem 
atividades que possibilitem a aprendizagem e a sua avaliação. 

1 - Atividades envolvendo a relação entre raciocínio propor-
cional e o conceito de função

 1.1 Resolver as seguintes situações-problema:
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1.1.1 Na cantina da escola, um pedaço de pizza custa R$ 
3,50. 

a) Qual será o valor de três pedaços de pizza?
b) Quanto será pago por 2, 5, 10, 12 e 15 pedaços de 

pizza.
c) Quais são as grandezas envolvidas nessa situa-

ção?
d) Como podemos organizar os dados dos itens ante-

riores (a e b)?
e) O valor total do número de pedaços de pizza au-

menta ou diminui? Seguindo qual ideia?
f) Como seria representada essa situação, para qual-

quer número de pedaços de pizza, por meio de uma 
sentença matemática?

g) Qual das grandezas está em função de outra, ou 
seja, depende de outra?

h) Poderíamos dizer que essas grandezas variam? 
Justifique.

1.1.2 Uma receita de limonada serve 20 pessoas.1 
a) Quantas receitas são necessárias para servir 10 

pessoas? 
b) Quantas receitas seriam necessárias para servir 

50 pessoas?
c) Como você serviria uma quantidade de pessoas, 

sabendo que o número de receitas não seria exato, 
por exemplo, 25 pessoas?

d) Quais são as grandezas envolvidas nessa situa-
ção?

e) Qual das grandezas está em função de outra, ou 
seja, depende de outra?

f) Poderíamos dizer que essas grandezas variam? 
Justifique.

1 Questão adaptada de Walle (2009). 
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g) Se são gastas 3 latas de concentrado (de suco) 
para fazer uma receita, quantas latas devem ser 
compradas para fazer 15 receitas? Essa quantida-
de daria para servir quantas pessoas?

h) Considerando a informação anterior, quantas la-
tas devem ser compradas para fazer n receitas?

1.1.3 Suponha que você tenha quatro camisetas, uma 
de cada cor: branca, azul, preta e vermelha, e três 
calças, uma de cada cor: preta, branca e azul. 

a) Quais são as diferentes maneiras que você pode se 
vestir usando uma camiseta e uma calça de cada 
vez?

b) Essa situação é semelhante às anteriores? Por 
quê?

2 - Atividades específicas sobre o conceito de função do pri-
meiro grau 

2.1. Tarefa extraclasse: entrevistar pessoas de seu convívio 
buscando identificar duas situações reais em que se 
possa identificar relações entre grandezas. 

a) Dizer que relações essas grandezas representam.
b) Organizar as informações de cada relação de tal 

forma que outras pessoas possam compreender.
2.2 Responder aos seguintes questionamentos a respeito 

das informações obtidas na entrevista:
a) Escrever em linguagem corrente como se relacio-

nam matematicamente os valores das grandezas.
b) Agora, vamos pensar de um modo prático, o que se-

ria uma função, não apenas em matemática, mas, 
sim, no cotidiano das pessoas. Será que esse con-
ceito utilizado no dia a dia tem alguma relação com 
a matemática? Por quê?

c) Escrever uma sentença que represente a situação 
encontrada por você.
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d) Nessa sentença que foi encontrada, as letras têm 
um significado, além de representarem as grande-
zas. Vocês conseguem descobrir qual é? A letra que 
está em um membro da igualdade tem o mesmo 
papel que a letra que está no outro membro?

e) Qual das grandezas está em função de outra, ou 
seja, depende de outra?

f) Alguma das variáveis pode assumir valor nulo? O 
que acontece?

g) Alguma variável pode assumir valor negativo? Por 
quê?

h) Analisar as sentenças das situações trazidas por 
você. Elas apresentam alguma forma geral? Qual?

3 - Atividades envolvendo representações gráficas de funções
3.1 Jogo Batalha Naval (com o objetivo de rever ideias en-

volvendo o plano cartesiano):
 Material necessário: papel quadriculado, régua, lápis, 

borracha e caneta colorida.
 Desenvolvimento: os alunos são dispostos em duplas. 

Cada um terá que desenhar no papel quadriculado um 
plano cartesiano, cuja distância máxima da origem 
será cinco unidades. Cada um deverá posicionar oito 
objetos no plano cartesiano, dois em cada quadrante. 
Três objetos deverão ter quatro pontos, três objetos de-
verão ter três pontos e os outros dois deverão ter dois 
pontos. Na sequência, é jogado como o jogo tradicional. 
Ganha o jogo quem conseguir completar a esquadra 
completa do outro jogador. 

3.2 Atividades envolvendo construção manual de gráficos: 
a) Construir o gráfico da situação do número de peda-

ços de pizza e o gráfico da situação da combinação. 
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b) Construir um gráfico que represente a função rela-
cionada a uma das situações-problema obtidas na 
entrevista.

c) É possível interpretar as situações escolhidas, ou 
seja, é possível compreender do que se trata cada 
situação após a construção do gráfico? Como?

d) Considerar o gráfico construído no item 2.
i) É possível identificar os pares ordenados dessa 

situação? 
ii) Em caso afirmativo, quais são?
iii) É possível ligar os pontos dos pares ordenados? 

Por quê?
iv) E em outras situações? Justificar sua resposta.

e) Se pudéssemos ligar os pares ordenados, que tipo 
de traçado teríamos? 

f) Em sua opinião, para que serve o gráfico de uma 
função?

3.3 Tarefa extraclasse: trazer modelos de gráficos que apa-
recem em jornais (Obs.: comparar e analisar os gráfi-
cos com os alunos em sala de aula). 

3.4 Tarefa extraclasse: realizar um estudo sobre o plano 
cartesiano, incluindo origem, construção, conceitos en-
volvidos e seu papel para a representação gráfica de 
uma função.

 Observação: nesse momento, é importante realizar 
com os alunos uma revisão, de acordo com as discus-
sões que ocorreram em sala de aula, com as ideias en-
volvendo grandezas, variáveis, função, coeficientes, 
gráficos e conceitos envolvidos no plano cartesiano. 

3.5 Atividades envolvendo a construção de gráficos no sof-
tware Geogebra:
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                    Fonte: janela do Geogebra.

a) Observar a construção manual dos gráficos e a 
construção no software? Existe diferença entre 
eles? Justificar sua resposta.

b) Que traçado foi construído? E nas outras funções, 
que gráfico resultou?

c) O que significa quando o gráfico intercepta o eixo 
y? E o eixo x?

3.6 Tarefa extraclasse:
a) Fazer uma pesquisa sobre os planos da empresa de 

telefonia utilizada por você. Tomar nota das tarifas 
cobradas, em ligações para a mesma operadora ou 
para outras.

b) Pesquisar, na cidade de Passo Fundo, se há opção 
de aluguel de carro, quais os procedimentos e valo-
res cobrados pelo serviço.

c) Conversar com seus pais a respeito do consumo de 
combustível do automóvel da família.

d) Organizar as informações de tal forma que outras 
pessoas possam compreender.
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3.7 Com base na pesquisa realizada por você, responder:
3.7.1 A respeito da empresa de telefonia utilizada por 

você.
a) Como são feitas as cobranças de ligações para 

outras operadoras?
b) Quanto custa uma ligação com duração de 10 

minutos? E de meia hora?
c) Se determinada ligação custou R$ 14,00, qual 

foi a sua duração?
d) Escreva uma sentença que relacione o custo de 

uma ligação com sua duração.
3.7.2 A respeito da opção de aluguel de carro:

a) Qual é a sentença matemática que relaciona  
o preço a ser pago pelo aluguel com os dias alu-
gados?

b) Qual será o valor a pagar se o carro for alugado 
por uma semana?

c) Com um valor de R$ 580,00, é possível alugar o 
carro por quantos dias?

3.7.3 Com base nas informações obtidas sobre o auto-
móvel de seus pais, responda:

a) Após ter percorrido 75 quilômetros, quantos li-
tros de gasolina ainda haverá no tanque?

b) Quais são as grandezas apresentadas?
c) Construa um gráfico para essa situação.
d) Para zerar a quantidade de gasolina no tanque, 

quantos quilômetros deverão ser percorridos?
3.7.4 Uma piscina possui, inicialmente, 1.500 litros de 

água e será esvaziada, para limpeza, na vazão de 
20 litros por minuto.2

a) Após 30 minutos do início do esvaziamento, 
quantos litros de água ainda haverá na piscina?

2 Questão extraída de Araribá Plus (2014).
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b) Qual é a sentença que relaciona a quantidade de 
água na piscina com o tempo de esvaziamento?

c) Quanto tempo levará para a piscina ser esvazia-
da completamente?

3.7.5 O anúncio de uma loja de instrumentos musicais 
informa que o preço de qualquer instrumento terá 
10% de desconto no pagamento à vista.3

a) Organize os dados com alguns valores (que você 
vai supor) dos instrumentos e o preço pago com 
desconto.

b) Qual é a sentença matemática que relaciona as 
duas grandezas do problema?

c) Quanto uma pessoa gastará se comprar um ins-
trumento que custa R$ 700,00 e pagar à vista?

3.8 Determinar a lei da função dos gráficos apresentados 
a seguir (Obs.: auxiliar os alunos nessa atividade):4

                                 (a)                                                          (b) 

3.9 Determinar a lei de cada uma das funções a seguir. 
Elaborar uma situação que represente cada função:5

3 Questão extraída de Araribá Plus (2014).
4 Disponível em: <http://www.somatematica.com.br/emedio/funcao1/funcao1.php>.
5 Disponível em: <http://www.matematiques.com.br/conteudo.php?id=194>.
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                          (a)                                                      (b) 

3.10 Utilizar o Geogebra e seguir as instruções a seguir:
3.10.1 Considerar a função y = x + 1.

a) Construir seu gráfico.
b) Na mesma janela, construir o gráfico da função, 

alterando o coeficiente linear para – 1.
c) Ainda na mesma janela, construir o gráfico da 

função com o coeficiente linear 2.
d) Analisando os gráficos construídos, o que é ob-

servado em relação aos três gráficos?
3.10.2 Sejam as funções y = x + 1 e y = – x  + 1.

a) Construir o gráfico de cada função na mesma 
janela.

b) Descreva o comportamento desses dois gráficos.
3.10.3 Construa o gráfico das seguintes funções: 

a) y = x.
b) y = 2x.
c) y = 4x.

3.10.4 O que você observa entre os gráficos dessas três 
funções e os gráficos das funções anteriores? Ob-
servando as atividades 1, 2 e 3, o que podemos 
concluir?

3.11 Tarefa extraclasse:
3.11.1 Pesquisar na cidade qual é a tarifa cobrada pe-

los taxistas, perguntando inclusive se todos eles 
cobram o mesmo valor, de bandeirada e por qui-
lômetro rodado.
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3.11.2 Pesquisar em algum estacionamento da cidade 
quais são as condições para deixar o carro em um 
determinado período: valores, fixo e por tempo.

3.11.3 Organizar as informações de tal forma que ou-
tras pessoas possam compreender.

3.12 Atividades envolvendo a tarefa extraclasse:
3.12.1 Construir o gráfico da função identificada na ta-

refa extraclasse. É possível ter valores negativos 
para alguma das grandezas? Por quê?

3.12.2 Comparar a sentença referente ao problema do 
táxi com as outras duas: uma das situações tra-
zida por você e o problema da pizza. Existe algu-
ma semelhança ou diferença? Justifique.

3.12.3 O que é um valor constante?
3.12.4 É possível construir um gráfico com valores 

constantes para o eixo das abscissas ou para o 
eixo das ordenadas? Exemplificar.

3.12.5 Pesquisar em um dicionário matemático e em 
livros didáticos o que é função afim e função li-
near. Descrever suas características.

3.12.6 Uma função afim pode ser chamada de função 
linear? E uma função linear pode ser chamada 
de função afim? Justifique suas respostas.

3.12.7 Um vendedor recebe mensalmente um salário 
composto de duas partes: uma parte fixa, no 
valor de R$ 750,00, e uma parte variável, que 
corresponde a uma comissão de 9% do total de 
vendas que ele faz durante o mês.6

a) Escrever a equação que represente o salário 
mensal desse vendedor. 

b) Calcular o salário do vendedor, sabendo que 
nesse mês ele vendeu R$60.000,00 em produtos.

6 Questão extraída de Bonjorno, Bonjorno e Olivares (2006).
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c) Considerando que, num determinado mês, o sa-
lário do vendedor foi de R$1.380,00, determinar 
o valor das vendas efetuadas por ele nesse mês?

3.12.8 Uma pessoa obesa, pesando, num certo momen-
to, 156 kg, decide ir a um spa que anuncia per-
das de peso de até 2,5 kg por semana. Supondo 
que isso realmente ocorra:7

a) Encontrar uma fórmula que relacione as gran-
dezas do problema.

b) Calcular o número mínimo de semanas com-
pletas que a pessoa deverá permanecer no spa 
para sair de lá com menos de 120 kg.

3.12.9 Construir o gráfico das funções das questões 7 e 8. 
Que traçado aparece nos gráficos? 

3.12.10 Escrever um pequeno texto com as ideias apre-
sentadas até aqui sobre função do primeiro grau. 

3.13 Atividades envolvendo o Geogebra:
3.13.1 Considerar a função y = 2x + 1.

a) Construir seu gráfico.
b) De acordo com o gráfico, a função é crescente ou 

decrescente? Justificar.
c) Para quais valores de x temos y = 0 , y > 0 e y < 0?

3.13.2 Seja a função y = –2x + 1.
a) Construir seu gráfico.
b) De acordo com o gráfico, a função é crescente ou 

decrescente? Justificar.
c) Para quais valores de x temos y = 0 , y > 0 e y <  0?

3.13.3 Sejam as funções y = 3x.
a) Construir seu gráfico.
b) De acordo com o gráfico, a função é crescente ou 

decrescente? Justificar.
c) Para quais valores de x temos  y = 0 , y > 0 e y <  0?

7 Questão extraída de Bonjorno, Bonjorno e Olivares (2006).
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3.13.4 Sejam as funções y = –3 x.
a) Construir seu gráfico.
b) De acordo com o gráfico, a função é crescente ou 

decrescente? Justificar.
c) Para quais valores de x temos y = 0 , y > 0 e y < 0?

3.14 Atividades de retomada do conteúdo:
3.14.1 Responda as questões envolvendo o quadro a seguir.

X y
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 ...
7 12
8 ...
...

a) Quando x é 2, qual é o valor de y?
b) Quando x é 6, qual é o valor de y?
c) Quando x é 8, qual é o valor de y?
d) Quando x for 800, qual será o valor de y?
e) Escreva, com suas palavras, a regra que leva 

cada x no y correspondente.
f) Escreva agora essa regra, usando apenas letras 

e números.
3.14.2 Um vendedor trabalha à base de comissão. As-

sim, seu ganho mensal y depende do total x de 
vendas que ele realiza durante o mês. Sabendo-
-se que esse vendedor recebe 15% do total que 
vende, qual é a lei de formação da função estabe-
lecida entre essas duas grandezas?

3.14.3 Em um retângulo de comprimento de 50 unida-
des, a área é dada em função da largura x. Nes-
sas condições:

a) Escreva a lei de formação que define a função 
que relaciona essas duas grandezas?
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b) Qual será a área do retângulo, se a largura for 
16,5 unidades?

c) Se um retângulo tiver 1.800 unidades de área, 
qual será a largura?

3.14.4 Os professores de uma academia recebem a 
quantia de R$15,00 por aula, mais uma quan-
tia fixa de R$200,00 por mês. Escreva uma sen-
tença matemática que relaciona a quantia que o 
professor vai receber por mês com o número de 
aulas ministradas.

3.14.5 Um carro se movimenta em velocidade constan-
te, segundo a sentença matemática y = 2x + 1, 
em que y representa a posição, em metros, do 
carro no instante x, em segundos. Construir, no 
plano cartesiano, o gráfico da posição do carro 
em função do tempo.

3.14.6 Construir, em um mesmo plano cartesiano, os 
gráficos das funções y = 3x – 2 e y = 2x – 1. Ob-
servando o gráfico, quais são as coordenadas do 
ponto de encontro das duas retas?

3.14.7 De acordo com a tarifa cobrada por taxistas, pes-
quisada por você, responder:

a) Quanto custará uma corrida de 16 km?
b) Quantos quilômetros serão percorridos com  

R$ 26,80?
3.14.8 De acordo com o gráfico a seguir, responder as 

perguntas:

  
                    Fonte: Geogebra.
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a) Determinar a lei da função.
b) Para qual valor real de x temos y = 0?
c) Para quais valores reais de x vamos ter valores 

positivos para y?
d) Para quais valores reais de x vamos ter valores 

negativos para y?
3.14.9 Este gráfico não tem título nem legenda para os 

eixos.8

 
a) Qual título do gráfico e legendas dos eixos se 

ajustam melhor aos dados acima?
i) Título: Mudança na quantidade de carvão 

restante em uma mina em atividade.
 Eixo dos x: tempo (em meses).
 Eixo dos y: quantidade de carvão restante.
ii) Título: Mudança na temperatura máxima 

mensal de uma cidade.
 Eixo dos x: tempo (em meses).
 Eixo dos y: temperatura máxima mensal.
iii) Título: Mudança na massa corporal de um 

bebê saudável.
 Eixo dos x: tempo (em meses).
 Eixo dos y: massa corporal.
iv) Título: Mudança na temperatura de uma 

xícara de café quente.
 Eixo dos x: tempo (em horas).
 Eixo dos y: temperatura.

8 Questão extraída de Ribeiro e Cury (2015).
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3.15 Avaliação individual:
3.15.1 Duas amigas saem de férias no mesmo período 

e decidem alugar um carro para fazer uma via-
gem. O aluguel corresponde a um valor fixo de 
R$ 20,00, mais R$ 80,00 por dia.9 

a) Quais são as grandezas envolvidas no problema?
b) Escrever a lei da função que relaciona as grande-

zas citadas no item anterior.
c) Qual será o valor a pagar se elas alugarem o carro 

por uma semana?
d) Se elas reservaram R$ 340,00 para esse gasto, po-

derão alugar o carro por quantos dias?
e) Classificar essa função de acordo com os três tipos 

abordados em aula: afim, linear e constante. Justi-
ficar. 

3.15.2 Fábio comprou um celular pós-pago. Ele para R$ 
50,00 por um plano mensal com direito a 100 mi-
nutos de conversação, mais uma taxa de R$ 0,60 
por minuto excedente.10 

a) Qual será o valor de sua conta mensal se o tem-
po de conversação acumulado for de 115 minu-
tos?

b) Sabendo que Fábio pagou R$ 110,00 em deter-
minado mês, qual foi o tempo de conversação 
acumulado nesse mês?

c) Determine a lei da função que relaciona as duas 
grandezas envolvidas no problema.

d) Determine a variável dependente e a indepen-
dente do problema, caracterizando cada uma 
delas.

9 Questão extraída de Araribá Plus (2014).
10 Questão extraída de Araribá Plus (2014).
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3.15.3 Joice tinha alguns quadrados feitos de cartolina, 
com lado medindo 10 cm. Ela recortou os cantos 
das cartolinas, retirando quatro quadradinhos 
congruentes de cada uma.11

a) Qual é o perímetro da figura se x = 1? E se x = 3? 
(Obs.: faça uma representação).

b) Qual é o perímetro se x for igual a 4?
c) O perímetro está em função de x? Justificar.
d) Escrever a lei de formação dessa função.
e) Classificar essa função, justificando sua resposta.

3.15.4 Determinar a lei da função correspondente ao 
gráfico a seguir.

 
3.15.5 Em cada função a seguir, construir seu gráfico e 

determinar:
a) o valor real de x quando temos y = 0.
b) Os valores reais de x quando temos valores po-

sitivos para y.
c) Os valores reais de x quando temos valores ne-

gativos para y.
d) Se a função é crescente ou decrescente, justifi-

cando.
I. y = –1 – 2x.

II. y = 
1
2

 x.

III. y = 5.

11 Questão extraída de Araribá Plus (2014).
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3.15.6 A fórmula S = (n – 2) . 180o fornece fornece a soma 
dos ângulos internos de um polígono convexo em 
função do número n de lados. Construindo o grá-
fico dessa função, obtemos um gráfico que:12

a) intercepta o eixo x.
b) Intercepta o eixo y.
c) É formado por pontos alinhados.
d) É formado por uma reta paralela ao eixo x.

3.15.7 (Cescem-SP). A figura representa a função  y = ax + b.

 

 O valor da função no ponto – 
1
3

 é:13

a) 2,8          
b) 2,6          
c) 2,5          
d) 1,8          
e) 1,7      

12 Questão extraída de Araribá Plus (2014).
13 Questão extraída de Araribá Plus (2014).
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Algumas considerações sobre o 
produto educacional

Essa proposta de produto educacional foi desenvolvida 
em uma turma de nono ano do ensino fundamental, de uma 
escola da rede particular de ensino da região norte do estado 
do Rio Grande do Sul, cujo tema de estudo envolveu função do 
primeiro grau. O questionamento que permeou a elaboração 
e o desenvolvimento de todo o processo foi: em que medida o 
desenvolvimento de um produto educacional na forma de uma 
sequência didática possibilita a aprendizagem de conceitos 
matemáticos? Buscou-se, assim, analisar se os significados re-
ferentes ao conteúdo de função do primeiro grau foram apro-
priados pelos alunos, por meio das interações sociais que acon-
teceram, tanto em sala de aula como fora dela.

Na elaboração e na aplicação da proposta, buscamos ob-
servar o processo de formação de conceitos que fazem parte 
da função do primeiro grau, considerando, principalmente, as 
ideias de Vygotsky (1998, 2007) e Duval (2003, 2009), os quais 
consideram que a interação social é fundamental para o desen-
volvimento cognitivo e que diferentes representações de um 
mesmo objeto matemático são necessárias para a sua compre-
ensão. Nesse processo, também foi observada a importância 
da intervenção da professora, nos momentos que se fizeram 
necessários. 

De acordo com os diversos autores referenciados no es-
tudo, os conteúdos algébricos propostos no ensino fundamen-
tal fazem parte de um processo de desenvolvimento cognitivo 
elevado, comparado ao estudo da aritmética, por se tratar de 
uma natureza mais abstrata. Devido a isso, na transição en-
tre aritmética e álgebra, normalmente, ocorrem dificuldades 
entre os alunos para compreender o que é a álgebra e os proce-
dimentos que envolvem problemas relacionados a esse campo 
da matemática. 
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Consideramos, assim, que um dos problemas está rela-
cionado à falta de compreensão dos procedimentos que envol-
vem o raciocínio aritmético, inúmeras vezes desenvolvido como 
algo distante do raciocínio algébrico, que, por sua vez, ocasio-
nam dificuldades no aluno em compreender a relação entre os 
conteúdos desses dois campos.   

Na sequência de atividades do produto educacional, fo-
ram consideradas as ideias trazidas pelos alunos como forma 
de interagir com a proposta, na busca por mais significado no 
processo de formação dos conceitos envolvidos no conteúdo de 
função do primeiro grau. Também foram consideradas situa-
ções que tinham como finalidade a possibilidade de realizar 
trocas de registro de representação semiótica. De acordo com 
Duval (2003), para alcançar os objetivos da área da matemáti-
ca e compreender o objeto em questão, é necessária a utilização 
de, no mínimo, dois tipos diferentes de registros, ainda que o 
indivíduo tenha a capacidade de realizar a transição de um 
registro de representação para outro.

Por estarmos inseridos em um mundo de inúmeros avan-
ços tecnológicos, consideramos ainda a utilização de softwares 
de computação gráfica em atividades da proposta, com o obje-
tivo de observar diferentes aspectos, como a precisão de repre-
sentar os dados das situações e analisar o comportamento do 
gráfico no momento da alteração de seus coeficientes.

Atualmente, um aluno do nono ano do ensino fundamen-
tal dispõe de muitas informações ao seu redor, tendo a pos-
sibilidade de acessá-las no momento que lhe for conveniente. 
Contudo, informação não se caracteriza como conhecimento, 
por isso, nesse momento, a escola tem o papel fundamental de 
proporcionar aos alunos diferentes situações que desenvolvam 
seu raciocínio e, ao mesmo tempo, auxiliem na formação como 
pessoas críticas em relação ao que acontece na sociedade. 

Os fatores que influenciam os processos de ensino e de 
aprendizagem são diversos, e o professor, cada vez mais, deve 
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estar preparado para proporcionar aos alunos situações didá-
ticas que favoreçam a aprendizagem e, ao mesmo tempo, o de-
senvolvimento intelectual e geral de todos. 

Assim, o professor tem papel fundamental na formação 
de seus alunos, tornando-se um trabalho complexo, que exige 
estudo e planejamento, não apenas para desenvolver as ativi-
dades de forma a considerar as teorias abordadas, mas para 
propiciar uma verdadeira educação matemática.
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