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e se adquire autonomia”.  

 

(Marco Antonio Moreira) 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedico este trabalho ao meu Amado, por ser essencial a minha vida, ao meu esposo e 

companheiro, Elvis, aos meus pais, Rita e Mailson.  

 

 

 

 

 



5 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, que está ao meu lado em todo tempo e me oportunizou efetivar essa 

realização pessoal.  

Aos meus pais, Rita e Mailson, pelas orações, apoio financeiro e emocional. 

Ao meu esposo e companheiro, Elvis, pela compreensão, por toda cooperação, por 

sempre está ao meu lado e me incentivar a prosseguir.  

À minha orientadora, Denise Leal de Castro, pelo seu tempo dedicado as orientações e 

por todo incentivo e contribuições essenciais ao longo do mestrado.  

À amiga Sheila Freitas Gomes, pelo incentivo para ingressar no curso e por todo 

ombro amigo oferecido nesse percurso.   

À amiga Denise Santos Nascimento e a sua família, que me acolheram com todo 

carinho durante minhas jornadas ao Rio. 

Aos amigos químicos, Davi Bull e Yasmin Pussente, pelo companheirismo durante o 

último semestre letivo.  

A todos os colegas de turma do PROPEC, agradeço a preocupação e as caronas 

oferecidas. Foram essenciais todos os momentos que dividimos juntos.  

A todos os professores do PROPEC pelos ensinamentos e contribuições singulares. 

Em especial a Prof.ª Dr.ª Sheila Pressentin Cardoso e Prof.ª Dr.ª Valéria da Silva Vieira, 

quanto às revisões e críticas construtivas referentes ao projeto de qualificação. 

À amiga e professora, Maísa Luciana Souza de Santos, por disponibilizar seu tempo e 

suas turmas para realização da pesquisa. Obrigada por todo apoio e colaboração.  

Aos alunos do Técnico em Segurança do Trabalho, pela participação, empenho e 

dedicação nas aulas ministradas. 

Ao atual diretor do Instituto Federal Fluminense campus Macaé, Marcos Cruz, por 

abrir as portas do Instituto para realização desta pesquisa.  

À professora, Valéria de Souza Marcelino, pelos convites para eu ministrar minicursos 

com o intuito de compartilhar esta pesquisa. 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus 

Nilópolis, pelo apoio financeiro para representação em eventos científicos. 

Agradeço a todos que de algum modo contribuíram para a realização deste sonho.  

 



6 

 

 

 

MACHADO, Manoela Barros Guimarães. APRENDIZAGEM COOPERATIVA ASSOCIADA 

AO USO DE CASOS INVESTIGATIVOS: contribuições para uma aprendizagem significativa 

no ensino de química. p. 115. Dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) campus 

Nilópolis, Nilópolis, RJ, 2018.   

 

Resumo 

 

O presente trabalho tem o objetivo de averiguar a associação dos métodos Aprendizagem 

Cooperativa Jigsaw e Estudo de Caso como estimuladores de uma aprendizagem significativa 

para um grupo de alunos do nível médio na disciplina de Química. Para isso, duas sequências 

didáticas inspirada na Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) foram 

estruturadas como um produto educacional e implementadas em uma turma subsequente de 

técnico em segurança do trabalho. Os temas foram: os processos envolvidos na estação de 

tratamento de água e a periculosidade de substâncias químicas. Durante os encontros, os 

grupos especialistas confeccionaram mapas conceituais sobre os tópicos estudados e os 

grupos de base estruturaram soluções para a situação problema. A coleta de dados apoiou-se 

no uso de um diário de aula, constituído com as observações feitas pelo professor-pesquisador 

durante o desenvolvimento das atividades em cada encontro. Os resultados analisados 

revelam que essa proposta didática é viável. O uso dos recursos proporcionou um ambiente 

interativo onde os alunos puderam externalizar suas interpretações, partilhar conhecimento, 

questionar suas dúvidas e solucioná-las, explicar o conteúdo aprendido de um modo dinâmico 

e interativo e assumir uma responsabilidade individual de modo que todos contribuíssem para 

o andamento das atividades. Em vista disso, espera-se que este produto educacional 

empregado como um recurso didático na disciplina de Química oportunize o favorecimento 

de uma aprendizagem significativa.  

 

Palavras-chave: UEPS. Estudo de Caso. Aprendizagem Cooperativa Jigsaw. Mapa 

Conceitual. Aprendizagem Significativa. 
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Abstract  

 

The present study aims to analyse the association of the Jigsaw Cooperative Tecnique and 

Case Study method as a strategy to stimulate meaningful learning in a group of middle school 

students in the discipline of Chemistry. For this, two didactic sequence inspired by the 

Potentially Significant Teaching Unit (UEPS) were designed as an educational product and 

implemented in a subsequent group from a safety officer training course. The topics were: the 

processes in the water treatment systems and hazards posed by chemicals. During the 

meetings, conceptual maps about the topic studied were prepared by the ‘expert’ groups and 

‘jigsaw’ groups structures solutions to problem-situation. Observations made during the 

development of the activities have been reported in a class diary. The results show the 

feasibility of this resource. The usage of resources provided an interactive environment that 

led students to externalize their interpretations, share knowledge, express their doubts and 

solve them, explain the content learned dynamically and interactively and each member 

assumed an individual responsibility so that everyone contributed to the progress of the 

activities. Therefore, this educational product is expected to be used as didactic resource on 

the Chemistry discipline in order to contribute to the advantage of meaningful learning.  

 

 

Keywords: Potentially Meaningful Teaching Unit. Case Study. Jigsaw Cooperative 

Technique. Conceptual Map. Meaningful Learning.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

Inicialmente, apresento os caminhos que me guiaram à escolha das temáticas, com a 

intenção de estabelecer um fio condutor entres os trabalhos já produzidos até o presente 

momento. No segundo semestre de 2014, defendi a monografia que desenvolvi durante a 

graduação em Licenciatura em Química, no curso Ciências da Natureza, ofertado no Instituto 

Federal Fluminense Campos campus Centro. O tema de pesquisa direcionou-se a averiguar a 

viabilidade do uso do método investigativo, Estudo de Caso, na perspectiva de contribuir para 

uma alfabetização científica em uma turma do 2° ano do ensino médio voltado para o tema de 

oxirredução (RANGEL; GUIMARÃES, 2014). Os resultados obtidos indicaram que a 

estratégia propiciou o alcance de uma nova postura por parte dos alunos, como a capacidade 

de tomada de decisões e o desenvolvimento de um pensamento ativo e crítico. 

No ano de 2015, iniciei o exercício da docência no Instituto Federal Fluminense, no 

município de Macaé, como professora substituta na disciplina de Química nas turmas de 

Ensino Médio Técnico Integrado e PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Jovens e Adultos). Durante o 

exercício de minha prática docente observei que a maioria dos alunos demonstrava uma 

motivação nas atividades que eram solicitadas para serem realizadas em grupo, no entanto, 

manifestavam algumas dificuldades que não propiciava o desenvolvimento das atividades de 

um modo integral. Tais dificuldades destacam-se: o conflito entre os integrantes para assumir 

a liderança do grupo; a falta de comunicação e troca de informações sobre a tarefa a ser 

desenvolvida e a ausência de cooperação por parte de alguns integrantes nas tarefas grupais.  

Por esse motivo, alguns alunos tinham receio de realizar trabalhos em grupo e se saírem 

prejudicados.  Mediante o exposto a pergunta desta pesquisa questiona: Quais contribuições a 

combinação dos métodos de Aprendizagem Cooperativa Jigsaw e Estudo de Caso podem 

favorecer uma aprendizagem significativa no ensino de Química de um grupo de alunos do 

nível médio de uma escola pública do Norte Fluminense? 

Em virtude dessas experiências relatadas justifico o interesse em delimitar a presente 

pesquisa a essa Instituição e com o uso da estratégia Estudo de Caso associada ao método de 

Aprendizagem Cooperativa Jigsaw. Destaco o método Estudo de Caso ser relevante no ensino 

de Química, uma vez que essa metodologia acarreta melhorias no processo de comunicação 

entre os alunos e oportuniza aos estudantes assumirem uma posição central no processo de 

aprendizagem. No que se refere à dinâmica proposta no método de Aprendizagem 
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Cooperativa Jigsaw, suas estratégias ao serem trabalhadas pelo professor, tendem a contribuir 

para a formação de um espaço cooperativo em sala de aula.  

O pressuposto teórico desta pesquisa baseia-se na concepção de que o método 

Aprendizagem Cooperativa de Jigsaw potencializa o método do Estudo de Caso quando são 

trabalhados de modo associado, possibilitando possíveis contribuições para uma 

aprendizagem significativa na visão de Ausubel.   

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a associação dos métodos 

Aprendizagem Cooperativa Jigsaw e Estudo de Caso como estimuladores de uma 

aprendizagem significativa num grupo de alunos do nível médio na disciplina de Química, a 

partir da aplicação de um guia de orientação constituído de duas sequências didáticas 

inspiradas na Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS).   

Desse modo, ao longo da construção desta pesquisa tem-se por objetivos específicos:  

 Elaborar dois casos investigativos sob um recorte da região dos Lagos que 

envolvem questões sócio-científicas próximas à realidade dos discentes; 

 Estruturar o produto educacional que consiste em guia de orientação composto de 

duas sequências didáticas inspirada na UEPS, que será executada em sala de aula; 

 Implementar o método de Aprendizagem Cooperativa Jigsaw durante o 

desenvolvimento do método Estudo de Casos; 

 Averiguar as evidências do favorecimento da aprendizagem significativa, 

emergidas ao longo da aplicação dos métodos em sala de aula. 

Neste primeiro momento foram apresentadas minhas experiências vivenciadas como 

pesquisadora, as quais influenciaram os trajetos a serem seguidos nessa pesquisa; o problema 

identificado em sala de aula; a pergunta da pesquisa; a justificativa em trabalhar com as 

metodologias citadas, ressaltando-se suas relevâncias; o pressuposto e os objetivos gerais e 

específicos.  

O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura acerca dos métodos 

trabalhados na pesquisa: Estudo de Caso e Aprendizagem Cooperativa Jigsaw. 

Conjuntamente, são expostos os referenciais teóricos que discutem sobre a aprendizagem 

significativa defendida por David Ausubel e recursos inspirados nessa teoria de aprendizagem 

como os mapas conceituais e as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) 

apontadas por Moreira (2012).  

O terceiro capítulo delimita o percurso metodológico adotado, o qual inclui o cenário 

de pesquisa e caracterização dos participantes; a dinâmica das estratégias pedagógicas 
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trabalhadas; os instrumentos avaliativos e a elaboração do produto educacional, um guia de 

orientação constituído de duas sequências didáticas inspiradas na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS).  

O quarto capítulo descreve os dois casos investigativos que foram construídos e 

aplicados; detalhes sobre as intervenções feitas com a aplicação das sequências didáticas; os 

dados recolhidos que consistem nos mapas conceituais produzidos pelos alunos; as 

apresentações finais dos estudantes para resolução do caso e as anotações relevantes 

registradas no diário de aula. Além disso, são discutidas as análises destes resultados, 

baseando-se nas evidências de uma aprendizagem significativa pela teoria de Ausubel.  

A presente dissertação acompanha duas sequências didáticas inspiradas na UEPS, as 

quais consistem no produto educacional desenvolvido. O guia de orientação intitulado “A 

chave para a aprendizagem” reúne uma série de atividades que foram realizadas ao longo da 

aplicação desta pesquisa de mestrado. Esse material de apoio a docentes constitui-se em um 

guia de orientação para futuras aplicações em sala de aula para a abordagem dos seguintes 

temas: tratamento de água e periculosidade química de substâncias. É uma estratégia didática 

que contribui na construção da aprendizagem dos alunos a partir dos conceitos trabalhados 

pelo docente ao adotar-se as metodologias ativas de ensino descritas no material.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados três subtópicos. Inicialmente, discuti-se sobre a 

relevância do professor conhecer e estar disposto a adotar novas práticas no ensino, que 

propicie mudanças no contexto escolar. Ressalta-se o método investigativo, que consiste em 

um modelo didático mais desejado, além de apontar o método Estudo de Caso, o qual se 

baseia nesse modelo. Em seguida, apresenta-se a origem do método Estudo de Caso, suas 

características, as contribuições para o aluno, o papel do professor ao adotá-lo em sala, passos 

para construção de um bom caso e as classificações dos casos. No segundo subtópico é 

exposto um levantamento da teoria pedagógica defendida por Célestin Freinet acerca do 

princípio cooperativo e a exposição da Aprendizagem Cooperativa, os fundamentais 

princípios dessa abordagem teórico-metodológica, ressaltando suas possíveis contribuições 

para o processo de ensino e aprendizagem. Conjuntamente, é explicitado sobre o surgimento 

do método cooperativo Jigsaw, a sua dinâmica em sala e relatos de experiência que adotaram 

o método. Por último, uma abordagem da visão geral da teoria da aprendizagem significativa 

de Ausubel é explicitada, seguida das características de uma aprendizagem mecânica, 

esclarecimentos sobre os organizadores prévios, os mapas conceituais e a ideia de unidade de 

ensino potencialmente significativa (UEPS) proposta por Moreira.  

Como uma das intenções dessa dissertação é discutir acerca da análise da associação 

de duas metodologias ativas de ensino: a Aprendizagem Cooperativa Jigsaw e Estudo de Caso 

ressalta-se como essencial apresentar os princípios e as características dessas metodologias. 

Ainda no referencial, destacar-se-á a teoria de aprendizagem significativa e os instrumentos 

avaliativos influenciados por essa teoria, uma vez que objetivo primordial da aplicação do 

produto educacional desenvolvido nesta dissertação é avaliar se houve a facilitação da 

aprendizagem significativa com os alunos na abordagem da disciplina de Química.  

 

2.1 ESTUDO DE CASO: UM MÉTODO BASEADO NO MODELO ALTERNATIVO 

O ensino escolar de Ciências, tradicionalmente vem sendo desenvolvido de maneira 

descontextualizada, e não busca ensinar o aluno a realizar a leitura da linguagem científica e 

nem o uso da argumentação científica (SANTOS, 2007). Em vista disso, é necessário 

despertar para a busca de mudança no comportamento dos educadores, a fim de oportunizar 

ao estudante a capacidade de saber ler e examinar as informações científicas disseminadas na 

mídia escrita (SANTOS, 2007). Segundo Krasilchik (2000), o docente, consciente de sua 
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prática, deve saber lidar com as limitações do modelo didático tradicional do ensino de 

ciências, o qual propicia uma crise no ensino, e inserir modificações em suas práticas 

educativas (KRASILCHIK, 2000). Desse modo, o docente consegue alcançar o modelo 

investigativo, que busca assegurar aos alunos uma visão mais ampla e crítica da realidade, 

superando os obstáculos provenientes do modelo tradicional.  

 A metodologia no modelo investigativo de ensino é baseada em um processo não 

espontâneo, de investigação escolar produzido pelo próprio aluno e auxiliado pelo professor, 

de forma a favorecer a construção do conhecimento. Assim, não somente os interesses dos 

alunos são levados em consideração, mas também suas ideias prévias em relação aos 

conteúdos, proporcionando uma reconstrução e complexificação de conhecimentos. A 

avaliação, no modelo investigativo, almeja detectar a evolução dos conhecimentos dos alunos, 

da atuação do professor e do desenvolvimento dos projetos de investigação, buscando analisar 

o processo de forma sistemática e possibilitar reformulações na intervenção didática 

(PORLÁN; RIVERO, 1998). 

Em vista disso, destacar-se-á o método de Estudo de Caso, uma proposta de ensino 

que busca trabalhar o discurso sócio-científico por intervenção de casos investigativos, o qual 

estimula o discente a desenvolver o seu pensamento crítico (HERREID, 1994) sendo um 

método que pode proporcionar relevantes contribuições para aperfeiçoamento no ensino de 

Química.  

O método de Estudo de Caso é uma variante do método Aprendizagem Baseada em 

Problemas, oriunda do método Problem Based Learning (PBL). Originou-se na Escola de 

Medicina da Universidade de McMaster, no Canadá e logo se difundiu entre diversas 

faculdades de Medicina (SÁ; QUEIROZ, 2009). Nos últimos anos, o método de Estudo de 

Caso tem sido adotado por outros cursos, diferentes da Medicina. Na década de noventa 

começaram a surgir as primeiras publicações do uso do método na área de ciências, 

posteriormente, este foi incluído no curso de Ciências da Natureza, que abrangem as áreas de 

Física, Química e Biologia (SÁ; QUEIROZ, 2009). 

Esse método consiste no uso de narrativas, que são os próprios casos estruturados, 

sobre dilemas vividos por indivíduos que precisam tomar decisões ou buscar soluções para os 

problemas enfrentados. De acordo com Sá e Queiroz (2009) nesse método o discente 

desenvolve uma empatia com os personagens e é incentivado a tomada de decisões ou 

soluções, mediante os casos propostos (SÁ; QUEIROZ, 2009). Desse modo, os objetivos 

educacionais fundamentais que são esperados com a aplicação de tais propostas são: estimular 
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no indivíduo a capacidade de tomada de decisão, desenvolver habilidade em solucionar 

problemas, aperfeiçoar a comunicação oral e escrita, incentivar o trabalho em grupo e o 

desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo (SILVA; OLIVEIRA; QUEIROZ, 

2011). O professor, nesse contexto, tem a função de auxiliar o discente a analisar o problema 

proposto, buscar informações sobre o tópico em estudo, considerar as possíveis soluções e 

refletir sobre as consequências das decisões que podem ser tomadas (SÁ; QUEIROZ, 2009).  

Para construir um estudo de caso faz-se necessário conhecer quatro trajetos 

aconselhados por Sá e Queiroz (2009, p.25).  

1) Selecionar o assunto central a ser abordado no caso, de modo que seja aplicado no 

contexto vivenciado pelo aluno, se encaixe com o tema discutido em sala e 

relacione com os temas atuais. 

2) Listar os conceitos que se pretende estudar a partir da aplicação do caso, a fim de 

que sejam inseridas questões que direcionem trabalhar tais conceitos.  

3) Criar os personagens visando produzir uma empatia com os estudantes, por isso 

eles devem possuir características que gere uma motivação nos alunos.  

4) Elaborar as questões que serão discutidas em sala, considerando os objetivos 

pretendidos, os conceitos estudados e as atitudes que devem ser assumidas para 

solucionar o caso.   

Após seguir esses conselhos, a narrativa poderá ser confeccionada. Para esse momento 

prático, Herreid (1994) lista uma sequência de ações que facilitam construir um bom caso 

investigativo. O caso investigativo deve narrar uma história contendo diálogos entre os 

personagens principais, a qual deve produzir uma empatia com o leitor. Para isso, o caso deve 

apresentar um enredo que seja relevante e conectado com a realidade do estudante, para 

despertar nele um interesse pela questão. O caso deve tratar de um assunto atual e ser curto, 

para impedir que a leitura seja tediosa para o aluno. É importante que o caso tenha uma 

utilidade pedagógica, possua generalizações e provoque um conflito que force a tomada de 

decisão para solucioná-lo (SÁ; QUEIROZ, 2009). 

Segundo Luciana Passos Sá (2010), o estudo de caso pode ser classificado em três 

categorias: casos estruturados, casos mal-estruturados e casos de múltiplos problemas. É 

válido ressaltar que a segunda classificação não pretende considerar a narrativa como um 

“mau caso”, mas a classificação baseia-se em reconhecer se o problema está exposto de 

maneira clara ou não na narrativa. Os casos estruturados são aqueles que expõem bem, 

delimitando as questões a serem solucionadas no caso, podendo conter diversificadas escolhas 
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para solução; os casos mal-estruturados não apresentam claramente o problema que está em 

investigação, assim o leitor deve apontar o problema e analisar as possibilidades de soluções; 

os casos de múltiplos-problemas não há um problema bem delimitado e único.  

Com a intenção de proporcionar um espaço de envolvimento entre os alunos e a 

execução do trabalho em grupo, a técnica de Aprendizagem Cooperativa será adotada 

associada ao método de Estudo de Caso durante a execução das futuras atividades a serem 

desenvolvidas. Segundo Ednaldo Firmiano (2011), a aprendizagem cooperativa pode ser 

compreendida como a condução de estratégias que são praticadas em pequenos grupos na 

realização das atividades, e os participantes devem se auxiliar de modo recíproco durante a 

discussão das possíveis soluções para os problemas em questão, contribuindo para um melhor 

entendimento dos assuntos estudados (FIRMIANO, 2011). 

 

2.2 A PROPOSTA PEDAGÓGICA FREINETIANA  

  

 Segundo a professora Valéria da Hora Bessa, Célestin Freinet foi um educador francês 

(1896-1966) influenciado pelos princípios da Escola Nova e defendia que o ensino fosse 

sistematizado na concepção que o aluno, independente de sua realidade socioeconômica, 

pudesse ser preparado para se adaptar ao convívio social (BESSA, 2008). Freinet 

argumentava que o trabalho cooperativo é essencial na obtenção desse propósito. Desse 

modo, ele justifica que durante o processo de educação deve-se permitir que todo sujeito 

expresse seus sentimentos e acolha os sentimentos dos outros, intensificando a sua ideia de 

uma pedagogia solidária e cooperativa (BESSA, 2008).  

 Tendo em consideração os quatro princípios norteadores da pedagogia proposta por 

Freinet que são a “Livre Expressão”, “Cooperação”, “Autonomia” e “Trabalho” destacar-se-á 

no presente trabalho o eixo da cooperação.  O princípio cooperativo na concepção assumida 

por Freinet é que no âmbito escolar o discente deve ser estimulado a efetuar atividades de 

modo coletivo, exercer à participação ativa, levantar opiniões críticas e autocríticas e 

reconhecer a importância de respeitar as dificuldades e conquistas do outro (BESSA, 2008).  

 Em consonância com o trabalho cooperativo descrito anteriormente, a professora 

Marisa del Cioppo Elias destaca em sua obra que: 

O trabalho cooperativo, que exige autodisciplina, desperta o interesse dos alunos. A 

classe se torna uma verdadeira comunidade de indivíduos que participam da 

elaboração de regras para alcançar o melhor desenvolvimento em seus projetos e 

atividades (ELIAS, 1997, p. 66).  
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 Na pedagogia Freinetiana o principal alvo educativo é construir um ambiente propício 

a uma relação de ajuda mútua entre os alunos e o professor, que assume o papel de mediador, 

para juntos atuarem de modo cooperativo durante as discussões realizadas na busca de 

soluções para os problemas em questão. Desse modo, Elias ressalta que: 

A pedagogia Freinet pode ser vista como uma prática coletiva, uma vez que tem por 

objetivo maior o desenvolvimento da compreensão crítica da realidade e a ação 

participativa na transformação, segundo as necessidades de todos. Portanto, o sujeito 

da ação coletiva e da educação não é o individuo, mas o conjunto de pessoas que 

participam do processo (ELIAS, 1997, p. 42).  

  

 Um princípio pedagógico defendido por Freinet, que será considerado no presente 

trabalho, é a livre expressão do aluno. Ele afirma que a concepção de uma pedagogia 

cooperativa é corroborada pelo ato do sujeito social poder expressar seus sentimentos e aceitar 

de outros seres sociais. Influenciado pela teoria de Vygotsky, Freinet ressalta três atos que são 

considerados importantes para o processo pedagógico: a comunicação, distribuição do 

trabalho realizado na escola e a evolução da aprendizagem. Ele afirma que a cooperação, 

solidariedade, respeito mútuo e autonomia devem estar norteando todo o desenvolvimento 

deste processo pedagógico (BESSA, 2008).  

 Como a teoria de Freinet baseia-se em uma pedagogia cooperativa é justificável sua 

escolha para fundamentação do presente projeto de pesquisa, uma vez que as suas propostas 

educacionais vão ao encontro dos princípios da estratégia de ensino aprendizagem 

cooperativa. 

 

2.2.1 Aprendizagem cooperativa: princípios e propósitos  

 

 Um diversificado grupo de pesquisadores tem levantado relatos acerca do modo que o 

trabalho cooperativo é exercido e propõem direcionamentos para a execução de atividades 

desse caráter (COCHITO, 2004; BARBOSA, JÓFILI, 2004; VALVERDE, VIZA, 2008).  

Essas pesquisas direcionadas a aprendizagem cooperativa têm sido frequentemente realizadas 

no âmbito universitário e os resultados indicam um retorno significativo no que diz respeito à 

aquisição de habilidades e competências por parte dos alunos, que são descritas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB), como fundamentais na 

formação do aprendiz (BRASIL, 2013). O documento expõe que é necessário: 
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(...) priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, 

cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, 

laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de 

produção e de vida (BRASIL, 2013, p.16).  

 

 Com o intuito de alcançar esses objetivos descritos pelas Diretrizes Nacionais da 

Educação Básica, os docentes, em suas aulas, podem adotar diversas combinações de técnicas 

ou modelos voltadas para o trabalho em grupo durante, por exemplo, a realização de 

atividades que almejam investigações colaborativas por parte dos alunos. Os autores Anna 

Viza e Gregório Jiménez Valverde (2008) relatam em seu trabalho que alcançaram resultados 

relevantes quando integraram o trabalho cooperativo na execução de um projeto na criação de 

hipermídias, como a participação mais ativa dos estudantes, os participantes exerceram uma 

atitude crítica e reflexiva ao valorizar a informação disponível, produziram soluções para o 

problema proposto de modo responsável e criativo e desenvolveram habilidades sociais para 

cooperar e se relacionar no trabalho em equipe (VALVERDE, VIZA, 2008).  

 A aprendizagem cooperativa é considerada uma estratégia de ensino eficaz quando se 

almeja propiciar a todos a igualdade de oportunidades, uma vez que o trabalho é desenvolvido 

entre grupos que interagem e ajudam-se mutuamente, e a cooperação, solidariedade e trabalho 

autônomo são pontos essenciais para se construir a sala de aula cooperativa. Por esse motivo 

pode ser considerada o modelo de aprendizagem da cidadania de caráter democrático. 

Entretanto, é importante ressaltar que a aprendizagem cooperativa não pode ser considerada 

como a estratégia suficiente para capacitar o discente a intervir na sociedade e assumir uma 

postura de cidadão democrático. Caso a aprendizagem cooperativa esteja limitada a um grupo 

de ferramentas mecanizadas e integradas em sala, sem uma reflexão sobre os contextos 

educativos, é um risco que o método não alcance seus objetivos esperados e torne-se uma 

rotina nas aulas. Cochito (2004) ressalta claramente essa questão ao afirmar que “a 

aprendizagem cooperativa só faz sentido se for acompanhada por um questionamento 

constante, por uma monitorização de resultados face às finalidades, se for suportada por um 

ambiente de cooperação e solidariedade” (COCHITO, 2004, p.19).  

 Desde os anos mil novecentos e setenta, diversas modalidades de Aprendizagem 

Cooperativa surgiram e foram integradas no âmbito escolar. Algumas dessas modalidades 

serão citadas e somente a modalidade escolhida para ser executada no presente trabalho será 

explicitada. Os métodos de Aprendizagem Cooperativa mais conhecidos são: Aprender 

Juntos, cujos autores foram os irmãos Johnson (1984); o Programa de Instrução Complexa 
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investigada por Cohen e Lotan (1997); a Investigação de Grupo proposta por Sharan e Sharan 

(1992) e o método de Jigsaw desenvolvido por Aronson (1978) (COCHITO, 2004). Dentre os 

citados, o método escolhido para a presente pesquisa é o Jigsaw, pois segundo Aronson (s.d.) 

é altamente estruturado e sua dinâmica exige uma interdependência entre os alunos, a qual 

todos participam ativamente durante o desenvolvimento da proposta. Assim, as características 

da aprendizagem cooperativa referente ao método Jigsaw serão relatadas.  

 O método Jigsaw foi executado, em 1971, pela primeira vez nos EUA por Aronson 

que identificou que a postura competitiva dos alunos exigida em sala de aula alimentava o 

conflito existente entre eles. Desse modo, a solução identificada foi estruturar os alunos em 

grupos para realizarem as atividades de modo colaborativo (ARONSON, s.d). A Figura 2.1 

representa um esquema detalhado da atividade baseada nesse método cooperativo de 

aprendizagem.  

                                     
Figura 2.1 Representação esquemática de atividade baseada 

no método cooperativo de aprendizagem Jigsaw. Fonte: 

Adaptado de FATARELI, FERREIRA, FERREIRA, 

QUEIROZ, 2010, p. 162. 

 

 No referido método, no primeiro momento os discentes são distribuídos em grupos 

heterogêneos denominados grupos de base e os conteúdos a serem estudados são divididos 

entre os grupos formados (Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D). Um determinado tópico é 

discutido por todos os integrantes (1,2,3,4) de cada grupo. O tópico é subdivido em 

subtópicos do mesmo número dos membros do grupo. No segundo momento, cada aluno 

discute e estuda com os integrantes de outros grupos que possuir o mesmo subtópico, 

formando o grupo dos especialistas (Grupo α, Grupo β, Grupo γ e Grupo δ). No terceiro 

momento, os discentes retornam aos grupos de base e expõem o que aprenderam aos seus 

colegas de modo que todo conhecimento seja reunido e haja uma compreensão do tópico em 

questão de modo integral. Durante o processo, cada aluno deve aprender o conteúdo estudado 
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para si e ser capaz de explicar claramente aos seus colegas o que foi aprendido. Sendo assim, 

todos os integrantes são avaliados ao relatarem de modo individual a respeito dos conteúdos 

estudados (COCHITO 2004).  

 Barbosa e Jófili (2004) descrevem em seu trabalho que os resultados adquiridos a 

partir da intervenção com o método de Jigsaw em turma das últimas séries do ensino 

fundamental foram satisfatórios, uma vez que os alunos tiveram a oportunidade de aprender e 

ensinar de modo cooperativo. As autoras ressaltam que foi possível identificar que alunos que 

demonstravam desinteresse em outras aulas participaram de um modo ativo durante a 

realização das atividades, além da identificação do desenvolvimento de certos princípios 

como a solidariedade, o companheirismo e a cooperação. Juntamente, as autoras salientam 

que o docente ao escolher o método cooperativo a ser aplicado em sala de aula, deve observar 

suas características e priorizar aquele que seja mais adequado às atividades e aos objetivos 

que se deseja alcançar. Entretanto, é sugerido que os professores realizem combinações de 

métodos e não se restringem a utilizar um único, com o intuito de desenvolver outras 

competências e habilidades que são importantes à construção integral do discente 

(BARBOSA; JÓFILI, 2004).  

 A ausência de certas condições mediadoras pode propiciar que a cooperação não 

ocorra como o esperado. Por essa razão, Johnson, Johnson e Holubec (1999) destacam cinco 

componentes essenciais que contribuem para que os esforços cooperativos sejam mais 

produtivos. Os cinco componentes estão descritos na Figura 2.2 e serão explicitados a seguir.  

 

 

                                 

Figura 2.2 Os elementos essenciais da aprendizagem 

cooperativa. Adaptado de Johnson; Johnson; Holubec 

(1999, p.12). 
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 Segundo os autores, o primeiro elemento a ser explanado é a interdependência 

positiva, que consiste numa dependência de modo recíproco, ou seja, os discentes reconhecem 

que estão vinculados com os outros integrantes do grupo, e juntos precisam coordenar seus 

esforços para realizar uma tarefa com êxito. A interdependência positiva permite a ocorrência 

de uma situação em que os alunos trabalham em pequenos grupos compartilhando seus 

recursos, informações e oferecendo auxílio mútuo, ao ponto de todos os integrantes do grupo 

se beneficiar, porém, cada membro assumindo um papel e uma responsabilidade, semelhante 

ao jogo de futebol americano (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999).  

 O segundo componente essencial da aprendizagem cooperativa é a interação 

promotora cara a cara entre os indivíduos. Esta propicia como resultados que os membros 

atuem de maneira confiável, encorajando uns aos outros na realização das tarefas para 

alcançar os objetivos em comum e possibilita o processamento da informação de modo eficaz 

(JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999).  

 O terceiro item relevante da aprendizagem cooperativa é a responsabilidade pessoal e 

individual, e existe no momento que se avalia o desempenho de cada aluno e os resultados 

que foram desenvolvidos de maneira individual ou em grupo. O modo mais habitual de 

promover a responsabilidade individual é formar os grupos de aprendizagem cooperativa com 

um tamanho reduzido; examinar os estudantes de modo aleatório oralmente, solicitando que 

um deles apresente o trabalho do grupo e estimular os alunos a ensinarem o que aprenderam 

aos seus companheiros (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999).  

 As habilidades interpessoais e de pequenos grupos, consistem no quarto componente 

importante da aprendizagem cooperativa. Comunicar claramente sem ambiguidade, 

solucionar conflitos de modo construtivo, aceitar e apoiar as opiniões disponibilizadas ao 

grupo são ações que devem ser feitas pelos integrantes de pequenos grupos para alcançar os 

objetivos em comum durante a realização das atividades.  

 O processamento grupal é o quinto componente fundamental para a aprendizagem 

cooperativa e constitui-se no instante de reflexão do grupo para definir as ações tomadas que 

resultaram em consequências úteis e inúteis, além de decidir as condutas que devem ser 

mantidas. O intuito do processamento grupal é que os alunos sejam capazes de desenvolver a 

auto e heteroavaliação a partir de reflexões sobre os objetivos já atingidos (JOHNSON; 

JOHNSON; HOLUBEC, 1999).  
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2.3 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: DEFINIÇÃO E CONCEITOS AFINS 

 

 A psicologia que se atenta no processo de compreender, armazenar, utilizar e 

transformar a informação implicada na cognição é a cognitivista. Um representante desta 

psicologia, David Ausubel, propõe uma teoria de aprendizagem baseada na visão cognitivista, 

mesmo reconhecendo a relevância da experiência afetiva (MOREIRA; MASINI, 2006). 

 De acordo com o “constructo cognitivista”, a palavra aprendizagem significa um 

processo a qual existe armazenamento de informação e acúmulo em classes mais abrangentes 

de conhecimentos, que são inseridos na estrutura mental de um indivíduo, podendo ser 

futuramente manipulada e usufruída. Na visão de Ausubel, aprendizagem ocorre quando há 

uma organização e integração das informações na estrutura cognitiva. As novas ideias são 

adquiridas e retidas, à proporção que os conceitos pertinentes estejam adequadamente claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo, funcionando como ponto de ancoragem para 

os novos conceitos (MOREIRA; MASINI, 2006). 

 Na teoria de David Ausubel, o conceito mais importante é a aprendizagem 

significativa. Moreira afirma que na visão de Ausubel:  

 (...) a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos 

prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária. 

Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os 

conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva 

(MOREIRA, 2011, p. 14).    

 

 Desse modo, a aprendizagem significativa é um processo o qual novos conhecimentos 

interagem com as ideias prévias, consideradas relevantes e específicas, que o sujeito já possui 

em sua estrutura cognitiva. Para esse conhecimento relevante e específico já existente, dá-se o 

nome de subsunçor ou ideia-âncora, a qual pode ser um símbolo, um conceito, um modelo 

mental ou até uma imagem (MOREIRA, 2011).  

 Conhecimento subsunçor é o conhecimento anterior que age como âncora para novas 

aprendizagens. O subsunçor pode facilitar a aprendizagem, à proporção que se torna mais 

estável e diferenciado, sendo rico em significados. Como o processo de aprendizagem é 

considerado interativo, a partir do momento que a ideia âncora é pré-disposta para um novo 

conhecimento, os significados já existentes são modificados ao adquirir novos significados, 
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ou seja, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito à medida que os 

conhecimentos prévios ganham maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 2011). 

 Contrapondo a aprendizagem significativa, a aprendizagem mecânica na concepção 

ausubeliana, é aquela em que há pouca ou nenhuma interação entre a nova informação com os 

conceitos relevantes que estão presentes na estrutura cognitiva (MOREIRA; MASINI, 2016). 

Moreira (2011) ressalta que a aprendizagem mecânica é a que ocorre com mais frequência nas 

escolas. É caracterizada por uma aprendizagem de pouco significado, fundamentada em 

memorizações e que não requer compreensão, sendo conhecida pelos alunos como “decoreba” 

(MOREIRA, 2011). Entretanto, Ausubel (2003) considera que “apesar de existirem diferenças 

marcantes entre elas, a aprendizagem significativa e a por memorização não são, como é 

óbvio, dicotômicas em muitas situações de aprendizagem prática e podem colocar-se 

facilmente num contínuo memorização-significativo” (AUSUBEL, 2003, p.7).   

 Para a ocorrência da aprendizagem significativa, pressupõem-se duas condições: o 

material ser potencialmente significativo para a aprendizagem do aprendiz e a predisposição 

do indivíduo para aprender. O primeiro requisito depende de pelo menos dois fatores 

fundamentais: a natureza do material e da estrutura cognitiva do aprendiz.  O material de 

aprendizagem deve apresentar um significado lógico e ser relacionável aos conhecimentos 

prévios relevantes, situados na estrutura cognitiva do indivíduo. É válido ressaltar que o 

material pode ser considerado somente potencialmente significativo, uma vez que o 

significado situa-se nas pessoas e não nos materiais. A segunda condição implica em o 

aprendiz querer interagir os novos conhecimentos aos seus prévios, a fim de modificá-los e 

dar significados a esses conhecimentos. Considera-se que haja uma relação recíproca entre 

essas duas condições para que o processo de aprendizagem seja significativo, isto é, mesmo 

que o material a ser aprendido seja potencialmente significativo, caso a intenção do aprendiz 

seja apenas memorizar, o processo de aprendizagem e o produto serão mecânicos e sem 

significados (MOREIRA, 2011).  

 De acordo com Moreira e Masini (2006), uma estratégia pedagógica defendida por 

Ausubel que manuseia a estrutura cognitiva, com o intuito de facilitar a aprendizagem 

significativa, é o uso de organizadores prévios. Estes não possuem definição precisa, mas 

referem-se a materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a ser aprendido. 

As possibilidades desse recurso instrucional são inúmeras, podendo ser uma pergunta, uma 

situação-problema ou até uma leitura introdutória, a qual deve anteceder a apresentação de um 
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material de aprendizagem e possuir um elevado grau de abstração e generalidade, sendo mais 

abrangente e inclusiva do que o material de aprendizagem (MOREIRA; MASINI, 2006).   

 Os organizadores prévios devem exercer a função de pontes cognitivas e ultrapassar a 

fronteira entre o que o aluno já conhece e aquilo que ele precisa saber, antes de poder 

aprender a tarefa que posteriormente lhe será apresentada. Desse modo, os organizadores 

prévios podem ser sempre utilizados no ensino, quando existe a intenção de suprir a 

deficiência de subsunçores, ou auxiliar o aprendiz a perceber que os novos conhecimentos 

estão diretamente relacionados aos seus subsunçores prévios. É importante ressaltar a 

diferença entre organizadores e pseudo-organizadores prévios. Os organizadores prévios 

verdadeiros são aqueles destinados a facilitar a aprendizagem significativa de tópicos 

específicos, enquanto os pseudo-organizadores são materiais introdutórios utilizados para 

facilitar a aprendizagem de variados tópicos (MOREIRA; MASINI, 2006). 

 Ao passo que a aprendizagem significativa ocorre, conceitos são desenvolvidos e 

diferenciados em virtude a inúmeras interações. Moreira (2011) afirma que na aprendizagem 

significativa “o sujeito que aprende vai diferenciando progressivamente e, ao mesmo tempo, 

reconciliando, integrativamente, os novos conhecimentos em interação com aqueles já 

existentes” (MOREIRA, 2011, p. 42). Esses dois princípios subentendidos denominam-se 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. O primeiro baseia-se no princípio que as 

ideias mais gerais e inclusivas de uma disciplina devem ser apresentadas anteriormente, e 

posteriormente sejam diferenciadas e especificadas em níveis crescentes de complexidade. Na 

reconciliação integrativa é necessário que o material instrucional seja feito para instigar as 

relações entre as ideias, indicar as semelhanças e diferenças significativas, reconciliando as 

divergências reais ou supostas. Os dois princípios são processos simultâneos que acontecem, 

propositadamente, ao mesmo tempo, tal como representa a Figura 2.3 (MOREIRA, 2011).  

 
Figura 2.3 Diagrama indicando a interdependência entre 

a diferenciação progressiva e reconciliação integradora.  

Adaptado de MOREIRA (2011, p. 44). 
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 O modelo de hierarquia de conceitos sugere as linhas direcionadas para a 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Observa-se no modelo que para se 

atingir a reconciliação integrativa é preciso direcionar-se dos conceitos gerais para os mais 

específicos e retomar novamente para os gerais. 

 Tendo em vista os pressupostos de aprendizagem significativa estarem de acordo com 

a proposta desta pesquisa, adota-se a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS)  

como inspiração para elaboração de um material que seja considerado potencialmente 

significativo, a qual poderá favorecer uma aprendizagem significativa ao aluno, ao ser 

adotado em sala de aula.  

 

2.3.1 Unidade de Ensino Potencialmente Significativa: definição e aspectos 

  

 A Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) proposta por Moreira 

(2012), consiste em uma sequência didática fundamentada especialmente na teoria de 

aprendizagem significativa proposta por Ausubel. Esse modelo de ensino é constituído por um 

conjunto de atividades potencialmente significativas que foram planejadas para serem 

implementadas em aula e possibilitar ao aluno uma interação de modo significativo com os 

novos conhecimentos a serem estudados.  

 A filosofia que respalda a UEPS se orienta na concepção que os materiais de ensino 

devem ser potencialmente significativos, com o intuito de alcançar uma aprendizagem 

significativa.  

 A UEPS se baseia em alguns princípios ressaltados por Moreira (2012): o 

conhecimento prévio é o fator que mais influencia a aprendizagem significativa; o aluno é 

quem decide se deseja aprender um conhecimento de modo significativo; os organizadores 

prévios devem apresentar uma conexão entre os novos conhecimentos e os prévios; as 

situações-problema podem atuar como organizadores prévios; a diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora devem ser consideradas na organização do ensino; a avaliação da 

aprendizagem significativa, que deve ser feita em busca das evidências da mesma ao longo da 

aplicação da UEPS, e a função do professor é ser o mediador da captação de significados por 

parte dos educandos. 

 Segundo Moreira (2012), oito passos relevantes devem ser seguidos na construção de 

uma UEPS: 
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1. Delinear o tópico a ser estudado; 

2. Propor um recurso que permita ao educando externalizar seus conhecimentos 

prévios;  

3. Propor situações-problema como organizador prévio ao tema a ser trabalhado, 

levando-se em conta o conhecimento prévio do aluno;  

4. Após aplicar as situações iniciais, apresentar o conhecimento a ser estudado, 

iniciando a visão geral e posteriormente, abordar os aspectos mais específicos. A 

estratégia de ensino pode ser uma atividade colaborativa em pequenos grupos;  

5. Retomar os aspectos mais abrangentes em um nível mais elevado de 

complexidade em relação à primeira apresentação, a fim de promover a 

reconciliação integradora. Propor uma atividade colaborativa, por exemplo, a 

construção de um mapa conceitual, que envolva negociação de significados e 

mediação docente;  

6. Concluir a unidade de ensino, dando prosseguimento ao processo de diferenciação 

progressiva, retomando os aspectos mais importantes do conceito em uma 

perspectiva integradora. A estratégia pode ser uma breve exposição oral dos 

significados adquiridos. Novas situações-problema podem ser propostas e 

trabalhadas em nível de maior complexidade às anteriores;  

 7. A avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo da sua 

implementação e todas as evidências de aprendizagem significativa devem ser 

registradas. Propor novas situações em que os tópicos trabalhados sejam retomados 

sob uma nova perspectiva, possibilitando captação e/ou transferência de 

significados; 

 8. A UEPS só poderá ter êxito se a avaliação do desempenho dos alunos fornecer 

evidências de aprendizagem significativa, como a capacidade de explicar e aplicar o 

conhecimento para solucionar as situações-problema. (MOREIRA, 2012, p. 68, 

tradução nossa).  

 

 Moreira (2012) ressalta três aspectos relevantes que devem ser considerados ao 

trabalhar com uma UEPS. O primeiro evidencia que variados materiais e estratégias de ensino 

devem ser adotados durantes todos os passos. Também deve se estimular o diálogo e priorizar 

o questionamento, ao invés de respostas prontas. O segundo aspecto considera que, ao longo 

da UEPS pode-se solicitar ao aluno que ele mesmo proponha uma situação-problema ao 

tópico em questão. O terceiro destaca que mesmo a UEPS priorizando as atividades 

colaborativas, pode-se ter momentos de atividades individuais durante a sua aplicação 

(MOREIRA. 2012).  
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 Diante disso, ressalta-se que a utilização de mapas conceituais está de acordo com a 

proposta da UEPS. Por esse motivo, será exposta a definição desse recurso avaliativo de 

aprendizagem, seguido de suas funções e seu emprego no ensino.  

 

2.3.2 Mapa conceitual: definição, características e aplicações 

 

 Genericamente, os mapas conceituais, também conhecidos como mapas de conceitos, 

são meramente diagramas de significados que indicam relações existentes entre conceitos, ou 

palavras que representam conceitos. Os mapas conceituais não podem ser confundidos com 

organogramas, diagrama de fluxo, mapas mentais, redes semânticas ou quadros sinópticos, já 

que estes não apresentam hierarquia organizacional, ou nem implicam sequência, 

temporalidade ou direcionalidade. Os mapas conceituais não almejam classificar conceitos, 

porém buscam relacioná-los e apresentar uma organização hierárquica (MOREIRA, 2011). 

 Os mapas conceituais podem reproduzir um modelo de hierarquia, a qual os conceitos 

mais abrangentes estão na parte superior do mapa e os conceitos mais específicos estão na 

parte inferior. Não é uma regra seguir esse tipo de hierarquia, entretanto, sempre devem ficar 

evidenciados no mapa quais são os conceitos mais inclusivos e os mais específicos. O uso de 

setas direcionadas, pode ser feito para destacar as relações conceituais, mas seu emprego não 

é obrigatório. A aplicação de palavras-chave sobre as linhas que conectam os conceitos deve 

ser incentivada na construção de mapas conceituais, porém esse recurso não os torna 

autoexplicativo. Por esse motivo, o autor do mapa conceitual deve apresentar os significados 

presentes no mapa ao explicá-lo, uma vez que essa ferramenta é consideravelmente adequada 

para essa finalidade (MOREIRA, 2011). 

 Para se construir um mapa conceitual, Moreira (2010) em seu livro, Mapas conceituais 

e aprendizagem significativa, descreve dez passos como orientações. O primeiro passo 

consiste em demarcar os conceitos-chave do conteúdo e listá-los. O segundo passo é ordenar 

os conceitos, de modo que os mais gerais estejam situados na parte superior do mapa e 

agregar os demais até diagramar o mapa. O terceiro passo é realizar um levantamento se no 

mapa pode ser incluso conceitos mais específicos. O quarto procedimento é conectar os 

conceitos com linhas e rotular essas linhas com palavra de enlace ou frases de ligação, com a 

finalidade de explicitar a relação entre os conceitos. Nesse caso, os conceitos e as palavras de 

ligação devem sugerir uma proposição que expresse significado da relação. O quinto conselho 

é o uso de setas para estabelecer um sentido a uma relação. Entretanto, é recomendado não se 
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utilizar muitas setas, pois o mapa poderá se transformar em fluxograma. O sexto 

aconselhamento é buscar estabelecer relações horizontais e cruzadas entre os conceitos. O 

sétimo é aconselhado agregar exemplos na parte inferior do mapa. O oitavo e nono passo 

ressalta-se que seja feita uma releitura do mapa e se necessário reconstruí-lo, caso apresente 

conceitos mal situados. O décimo passo prioriza que o mapa seja compartilhado entre os 

colegas, com a finalidade de estabelecer troca e negociação de significados. Esse processo 

ocorre quando são questionados: a localização de conceitos e a inclusão de outros, que 

estavam omitidos, os quais o aluno julga serem de fundamental inserção (MOREIRA, 2010).  

 Segundo Marco Antonio Moreira (2010), a técnica de mapeamento conceitual 

fundamenta-se na teoria cognitiva de aprendizagem de Ausubel, no entanto, o método foi 

elaborado por Joseph Novak e seus colaboradores. Os mapas conceituais foram desenvolvidos 

na tentativa de promover uma aprendizagem significativa, já que estes refletem significados 

ao serem construídos. O mapa conceitual por ser considerado uma estratégia que apresenta 

alto potencial com a intenção de facilitar a negociação, construção e aquisição de significados, 

apresenta uma estreita relação com a aprendizagem significativa. O professor ao usufruir 

deste recurso, não pode esperar por um mapa conceitual considerado “correto”, pois este 

apresenta significados pessoais, mas é imprescindível que o mapa apresente evidências que o 

aluno está aprendendo o conteúdo de modo significativo. Os mapas são recursos dinâmicos e 

durante o processo de aprendizagem significativa, podem ser constantemente alterados. A 

análise dos mapas é exclusivamente qualitativa, por essa razão, o professor deve procurar 

interpretar a informação dada pelo aluno no mapa, com intuito de visualizar as evidências de 

aprendizagem significativa. Diante disso, quando o mapa conceitual é explicado pelo próprio 

aluno, na forma oral ou escrita, o professor terá mais facilidade para compreendê-lo 

(MOREIRA, 2011).  

Ferramentas direcionadas à confecção de mapas conceituais podem ser manipuladas 

para estruturar os conceitos, de modo prático. Aplicativos gratuitos são disponibilizados na 

internet, além de tutoriais que auxiliam na confecção de mapas conceituais. Dar-se-á ênfase 

ao software conhecido como Cmap Tools
1
. Esse programa é uma ferramenta que possibilita 

estruturar e personalizar os mapas conceituais. A facilidade em manuseá-lo possibilita ao 

usuário estabelecer a hierarquização dos conceitos em estudo. O Cmap Tools oferece diversas 

ferramentas como: as abas, que são campos a qual são digitados os conceitos; as frases de 

                                                           
1
 CMAP TOOLS IHMC. Institute of West Florida. Disponível em: https://cmap.ihmc.us/cmaptools/. Acesso em: 

fev. 2018.  
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ligações, que conectam os conceitos e também é possível personalizar as cores, formas de 

caixas e estilos de conectores.  

A Figura 2.4 exibe um mapa conceitual estruturado no programa Cmap Tools com o 

intuito de demonstrar o layout do software. O mapa conceitual representado expõe 

informações relevantes para a confecção de mapas conceituais. Explica-se qual é o requisito 

para estruturar o mapa, que são as preposições. As preposições são representadas por 

conceitos conectados por frases de ligação. Os conceitos aparecem dentro de caixas e podem 

ser representados por substantivos. As frases de ligações são os conectores, que exigem 

verbos que explicitam a relação entre os conceitos.  

 .  

Figura 2.4 Representação do layout do Cmap Tools. Arquivo próprio. 

 

Os mapas conceituais confeccionados pelos alunos durante o desenvolvimento das 

atividades, serão avaliados seguindo os critérios designados por Moreno et al. (2007). No 

artigo os autores expõem um ensaio feito com os critérios de análises de mapas conceituais. 

Segundo Moreno et al., os mapas podem ser analisados pelos critérios: conceitos, inter-

relações entre conceitos e estrutura do mapa. O primeiro critério avalia a quantidade de 

conceitos expostos no mapa, além de considerar a qualidade destes e o nível de hierarquia 

conceitual. Avalia se o aluno apresentou no mapa os conceitos mais amplos até os mais 

específicos. O segundo critério baseia-se em uma quantificação de palavras, que são 
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interligadas com significado lógico no mapa. O terceiro critério avalia a estética estrutural do 

mapa e a criatividade do aluno ao integrar os conceitos.   

Com relação às categorias qualitativas do mapa, neste trabalho serão adotadas as 

considerações de Gomes e Garcia (2015). Os autores, em seu trabalho, expõem um ensaio dos 

critérios de análises para adquirir evidências de aprendizagem significativa.  As três 

categorias qualitativas dos mapas são: incompleto/regular; intermediário/bom e 

completo/satisfatório. Essas três considerações serão determinadas mediante as análises 

anteriores do mapa seguindo as orientações de Moreno et al.(2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

3.1 O CENÁRIO E OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 Todo o percurso que será descrito adiante se refere à aplicação de um guia de 

orientação constituído de duas sequências didáticas inspiradas na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), em uma turma do 2° módulo do técnico em segurança 

do trabalho do período noturno, composta por 24 alunos que já cursaram o ensino médio, uma 

vez que o requisito para entrada nesse curso é ter o ensino médio completo.  

 O curso técnico em segurança do trabalho subsequente é ofertado pelo Instituto 

Federal Fluminense campus Macaé. Possui duração de dois anos e é constituído por quatro 

módulos que são trabalhados semestralmente. O segundo módulo do curso, tem em sua matriz 

curricular a disciplina de Química, a qual é ministrada em uma carga horária de duas horas 

semanais, totalizando quarenta e oito horas no semestre. A ementa da disciplina de Química 

exige que conteúdos como: tabela periódica, ligações intramoleculares e intermoleculares, 

misturas e métodos de separação, funções inorgânicas, reações de combustão, propriedades 

coligativas e reações envolvendo compostos citados na NR15, sejam abordados em aula. 

Destacando um objetivo descrito na ementa, identifica-se a pretensão que o estudo desta 

disciplina forneça subsídios para o aluno entender e aplicar conceitos de Química Geral na 

resolução de situações problemas.  

 O público-alvo constitui uma turma heterogênea quanto à faixa etária, a qual varia 

entre 18 a 45 anos. Existem alunos que só estudam e outros, em sua maioria, que trabalham o 

dia inteiro e frequentam o curso técnico à noite. A disciplina de Química é ministrada nessa 

turma nos primeiros horários, de 18:30 a 20:30, porém muitos alunos não conseguem chegar 

no horário inicial da aula por conta do trabalho, além de dependerem de condução coletiva 

para irem ao Instituto.  

 

3.2 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

  

 Essa seção destina-se a apresentar o percurso seguido para elaboração e aplicação das 

sequências didáticas, que está contida no produto educacional. Para melhor compreensão, o 

Quadro 3.1 norteia as etapas que permitiram a construção e desenvolvimento das sequências.  
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Passos para construção das sequências didáticas 

1) Foram listados os conteúdos que se pretendia estudar a partir da aplicação da sequência 

didática, baseando-se na ementa do curso técnico em segurança do trabalho disponibilizada 

pela Instituição. 

2) Os casos investigativos foram construídos, baseando-se em uma reflexão dos possíveis 

protagonistas que poderiam produzir uma empatia com os alunos. 

3) Foram criadas duas sequências didáticas inspiradas na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa, as quais abordaram os seguintes tópicos: Processos 

envolvidos na Estação de Tratamento de Água (ETA) e periculosidade de produtos 

químicos. 

4)Foram selecionados os instrumentos avaliativos: mapa conceitual e apresentação dos 

grupos de base (seminário, exposição de cartilha lúdica).  

Passos para a aplicação das sequências didáticas 

PRIMEIRO ENCONTRO: Leitura do caso, discussão sobre o assunto e explicação sobre 

as dinâmicas a serem realizadas nos encontros.  

PRIMEIRO ENCONTRO: Separação dos grupos de base, distribuição dos materiais com 

ideias gerais sobre assunto, leitura do material nos grupos de base. 

PRIMEIRO ENCONTRO: Sorteio dos grupos especialistas, distribuição dos materiais com 

ideias mais específicas sobre o assunto.  

OBS: O estudo do material referente ao tópico especialista é realizado em casa.  

SEGUNDO ENCONTRO: Reunião dos grupos especialista para confecção dos mapas 

conceituais.  

TERCEIRO ENCONTRO: Retorno aos grupos de base para explicação dos mapas 

conceituais. Compartilhamento dos integrantes do grupo de base para a apresentação final.  

QUARTO ENCONTRO: Apresentação dos grupos de base para uma solução referente à 

situação problema exposta no caso.  

Quadro 3.1 Passos para elaboração e aplicação das sequências didáticas. Elaboração da própria autora. 

 

3.3 UEPS: O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 Duas sequências didáticas inspiradas na UEPS foram planejadas e elaboradas 

estruturando-se no produto educacional. Todas as estratégias de ensino e atividades 

selecionadas para compor as duas UEPS, como o uso do método Estudo de Caso e a dinâmica 

de aula baseada na Aprendizagem Cooperativa Jigsaw, serão descritas a seguir. O Quadro 3.2 

descreve uma sistematização das etapas da primeira UEPS (1) que foi construída 
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fundamentando-se na proposta de Moreira (2012). A UEPS (1) construída e aplicada 

encontra-se no guia de orientação intitulado “A chave para a aprendizagem”, que consiste no 

produto educacional. 

Quadro 3.2 Sistematização das etapas da UEPS (1). Elaboração da própria autora. 

 

 O Quadro 3.3 descreve uma sistematização das etapas da segunda UEPS (2) que foi 

construída fundamentando-se na proposta de Moreira (2012). A UEPS (2) construída e 

aplicada encontra-se no guia de orientação intitulado “A chave para a aprendizagem”, que 

consiste no produto educacional. 

 

 

 

UEPS (1) 

Momentos Sequência da UEPS 

Antes do encontro com a turma 

1. Seleção do tópico a ser estudado: Separação de misturas e 

processos envolvidos na ETA. 

2. Construção do caso investigativo: recurso que permite o 

aluno externalizar seus conhecimentos prévios.  

Primeiro encontro 30 minutos 
3. Uso de um pseudo-organizador prévio: o caso “Um 

encontro inesperado”. 

Primeiro encontro 90 minutos 

4. Estratégia de ensino: dinâmica cooperativa Jigsaw.  

Separação dos grupos de base e distribuição das apostilas que 

apresentam a visão geral do assunto. Leitura dos textos e 

sorteio dos integrantes especialistas. Uma introdução sobre o 

que é o mapa conceitual e como deve ser estruturado.  

Segundo encontro 120 minutos 

5. Encontro dos integrantes especialistas, negociação de 

significados e confecção dos mapas conceituais de cada grupo 

especialista.  

Terceiro encontro 120 minutos 

6. Encontro dos grupos de base, exposição oral dos mapas 

conceituais e troca de conhecimentos em uma perspectiva 

integradora. Discussões dos grupos para a apresentação de 

uma solução para o caso.  

Quarto encontro 120 minutos 

7. Apresentação dos grupos de base: momento de retomar 

todos os tópicos em perspectivas diferentes. 

8. Exposição dos grupos de base de uma solução para o caso: 

momento também do professor avaliar a aplicação do 

conhecimento.  
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Quadro 3.3 Sistematização das etapas da UEPS (2). Elaboração da própria autora. 

 

O produto educacional, intitulado ‘A chave para a aprendizagem’, está disponível no 

Apêndice A. Esse guia de orientação foi estruturado no estilo de revista e servirá de auxílio e 

alternativa para os professores de química, que almejam aderir metodologias ativas de ensino 

em suas práticas docente. O material é composto pelos casos investigativos estruturados em 

histórias em quadrinhos, as quais atuam como pseudo-organizadores prévios; são 

disponibilizadas as referências dos materiais distribuídos aos grupos de base e aos grupos 

especialistas acompanhados dos tópicos a serem estudados; além de conter representações dos 

alunos reunidos nos grupos de base, especialista e suas apresentações para os casos. Em todos 

os registros foram aplicados filtros fotográficos de desenho, que representam as imagens em 

uma pintura artística.  

 

UEPS (2) 

Momentos Sequência da UEPS 

Antes do encontro com a turma 

1. Seleção do tópico a ser estudado: periculosidade das 

substâncias químicas. 

2. Construção do caso investigativo: recurso que permite o 

aluno externalizar seus conhecimentos prévios. 

Primeiro encontro 30 minutos 
3. Uso de um pseudo-organizador prévio: o caso “Melhor 

prevenir do que remediar”. 

Primeiro encontro 90 minutos 

4. Estratégia de ensino: dinâmica cooperativa Jigsaw.  

Separação dos grupos de base e distribuição de uma 

apostila que apresentam a visão geral do assunto. Leitura 

dos textos e sorteio dos integrantes especialistas.   

Segundo encontro 120 minutos 

5. Encontro dos integrantes especialistas, negociação de 

significados e confecção dos mapas conceituais de cada 

grupo especialista.  

Terceiro encontro 120 minutos 

6. Encontro dos grupos de base, exposição oral dos mapas 

conceituais e troca de conhecimentos em uma perspectiva 

integradora. Discussões dos grupos para a apresentação de 

uma solução para o caso.  

Quarto encontro 120 minutos 

7. Apresentação dos grupos de base: momento de retomar 

todos os tópicos em perspectivas diferentes. 

8. Exposição dos grupos de base de uma solução para o 

caso: momento também do professor avaliar a aplicação 

do conhecimento.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Considera-se que os dois casos investigativos construídos são resultados da pesquisa e, 

por esse motivo, sequencialmente, serão expostos: o caso investigativo, a característica do 

caso e relatados os resultados obtidos durante os encontros realizados para a aplicação das 

sequências didáticas. Também serão ressaltados os relatos de ações dos alunos que foram 

descritos no diário de aula.  

 Nesse capítulo, também serão expostas e analisadas os mapas conceituais 

confeccionados pelos grupos especialistas, detalhes da apresentação dos grupos de base no 

último encontro e discutidas as observações contidas no diário de aula que foram feitas 

durante o desenvolvimento das atividades.  

 

4.1 PRIMEIRA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

4.1.1 O caso investigativo: “Um encontro inesperado” 

 

 Após ter definido o público-alvo, seguiram-se as orientações de Sá e Queiroz (2009) 

descritos no segundo capítulo deste trabalho, antes de construir o caso investigativo. Como os 

alunos estão estudando para se formarem técnicos em segurança do trabalho, buscou-se 

selecionar um assunto que envolva um contexto possível de ser vivenciado por eles ao 

atuarem na área. Também foram listados os conteúdos que se pretendia estudar a partir da 

aplicação do caso, baseando-se na ementa do curso disponibilizada pela Instituição. Refletiu-

se sobre os protagonistas que seriam mencionados no caso, com intuito de criar personagens 

que produzissem uma empatia com os estudantes. Por fim, consideraram-se os objetivos 

pretendidos com a solução do caso.  

 Finalmente, os passos orientados por Herreid (1994) foram seguidos para a construção 

de um bom caso investigativo. O Quadro 4.1 apresenta o primeiro caso investigativo 

construído e a seguir são expostas as características do caso.  
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Quadro 4.1 Caso investigativo: Um encontro inesperado. Elaboração da própria autora. 

 

O caso é curto e narra o diálogo entre dois amigos de infância, Jonas e Paulo, que se 

reencontram em uma empresa que fornece estações de tratamento de água no município de 

Macaé, localizado no estado do Rio de Janeiro. Jonas é um técnico em Química que atua a 

bastante tempo no laboratório de análises químicas, físicas e biológicas da específica ETA, 

enquanto Paulo é um estagiário recentemente contratado que se sente ainda inseguro com 

relação aos processos envolvidos na ETA. O problema a ser solucionado refere-se à 

necessidade de Paulo compreender urgentemente as principais etapas envolvidas no 

tratamento de água, uma vez que ele precisa ter um ótimo desempenho na sua função para 

permanecer no estágio. 

 A empresa em destaque no caso, MGGA de Araújo Comércio de Equipamentos, é 

uma empresa que iniciou suas atividades na cidade de Macaé no ano de 2014. Seu papel é 

fornecer estações de tratamento de água e efluentes, além de realizar vendas de produtos 

químicos que são essenciais no processo de tratamento de água. Como é aconselhável em um 

Um encontro inesperado 

Jonas, técnico em química, trabalha na empresa MGGA de Araújo Comércio de Equipamentos 

localizada no município de Macaé, que fornece estações de tratamento de água e efluentes além de distribuir 

produtos químicos. Ele atua no laboratório de análises físicas, químicas e biológicas da Estação de 

Tratamento de Água (ETA). Seu amigo de infância, Paulo, estuda no IFF de Macaé cursando o técnico em 

segurança do trabalho e foi recentemente contratado para estagiar na mesma empresa acompanhando as 

análises desenvolvidas e documentando todo o processo na ETA.  

Pela manhã, durante o exercício das atividades, Paulo e Jonas se encontram dentro do laboratório e ficam 

surpresos com a situação. 

- Paulo, muito bom revê-lo! O que faz aqui meu amigo? Indagou Jonas.  

- Fui contratado para exercer minhas atividades nessa ETA como estagiário em técnico em segurança do 

trabalho. Disse Paulo muito sorridente.  

- Que excelente notícia! Além do mais trabalharemos mais próximos agora. Afirmou Jonas que estava muito 

empolgado com o reencontro.  

- Porém, não tenho experiências nos processos envolvidos na estação de tratamento de água. Lembro-me 

vagamente do básico que estudei no ensino médio nas aulas de química. Afirmou Paulo, que estava 

preocupado com seu desempenho na empresa.  

- Não se preocupe meu amigo! Eu explicarei todas as informações necessárias que você precisará para 

entender os processos referentes à ETA. Prometeu Jonas.  

 

Imagine que você seja Jonas, o técnico em química, e está incumbido de ajudar seu amigo Paulo a 

compreender claramente o sistema de tratamento de água. Estude e esclareça os processos de 

separação de misturas e outros envolvidos na ETA, além de ressaltar detalhadamente as substâncias 

químicas presentes no procedimento. Elabore uma proposta diferenciada para explicá-lo, de modo, 

que Paulo entenda visivelmente todo processo. 
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caso investigativo ser abordado um contexto que os alunos se sintam familiarizados, escolheu-

se essa empresa como cenário do caso, por conta de ser uma empresa de conhecimento da 

turma.  

 Visando apresentar o caso investigativo aos alunos de um modo mais atrativo, 

estruturou-se a narrativa intitulada “Um encontro inesperado” em história em quadrinhos. O 

assunto a ser tratado a partir da aplicação do caso desperta um interesse na turma, já que os 

alunos estão cursando o técnico em segurança do trabalho e podem futuramente vivenciar a 

realidade de atuar em uma ETA como estagiários. Por esse motivo, o tema é relevante e 

apresenta grande utilidade pedagógica, pois os alunos irão compreender os métodos principais 

de separação de misturas e outros que fazem parte do tratamento de água.  

Ao final do caso, há um estímulo na tomada de decisão por parte dos alunos para que 

seja elaborada uma proposta diferenciada e palpável, com o intuito de facilitar a compreensão 

dos principais processos envolvidos com a ETA. Como é proposto para os alunos assumirem 

a responsabilidade de esclarecer os procedimentos presentes na ETA, pode-se considerar que 

o enredo ao ser lido na aula pode possibilitar a criação de uma empatia dos alunos com os 

personagens principais.   

 

4.1.2 Aplicação do caso: “Um encontro inesperado” 

 Para o desenvolvimento desse caso investigativo associado ao método cooperativo 

Jigsaw, foram necessários quatro encontros de duas horas cada, totalizando uma carga horária 

de oito horas.  

Primeiro encontro 

O primeiro momento com a turma ocorreu no dia 20 de março de 2017. Antes de 

iniciar a aplicação do caso, foi esclarecido aos alunos a cerca da pesquisa a ser desenvolvida 

em sala de aula e solicitou-se a assinatura dos alunos no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). Esse termo é um documento básico e fundamental do protocolo e da 

pesquisa com ética. O projeto de pesquisa desta dissertação foi submetido ao Comitê de Ética 

em pesquisa do IFRJ e foi aprovada. O parecer consubstanciado do CEP, que relata a 

aprovação, encontra-se no Anexo A.  

Em seguida, comentou-se sobre o método Estudo de Caso, que se baseia em uma 

narrativa que aborda uma situação-problema, a qual o papel do aluno é propor uma possível 
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solução a questão abordada. Ressalta-se a relevância de explicar para a turma sobre o método 

a ser aplicado em sala.  

Quando os casos foram distribuídos para os alunos, três integrantes da turma se 

prontificaram a realizar a leitura do caso, interpretando respectivamente, os dois personagens 

principais, Jonas e Paulo, e o narrador. Após a explanação do caso, solicitou-se que os alunos 

explanassem oralmente o que conheciam a respeito dos processos e produtos químicos 

envolvidos no tratamento de água. Durante um período de 15 minutos, cada aluno enunciou as 

respostas. Havia alunos que descreveram uma visão detalhada, pois citaram os nomes das 

técnicas de separação e de tratamento, acompanhado de algumas substâncias químicas. 

Alunos que descreveram uma visão mais geral, ressaltando que a ETA é responsável por 

recuperar e separar resíduos encontrados nas águas contaminadas, para torná-la própria para o 

consumo. Alunos que não se lembraram do assunto ou não tinham conhecimento. 

Posteriormente, esclareceu-se no quadro a dinâmica que seria adotada no método cooperativo 

de aprendizagem Jigsaw com o intuito dos alunos compreenderem os objetivos a serem 

alcançados em cada etapa. 

Para a separação dos grupos de base, os alunos tiveram a liberdade de escolher os 

companheiros de grupo que iriam se reunir inicialmente. Após a definição dos grupos de base, 

duas apostilas foram entregues a todos integrantes da turma. As apostilas destacam os 

principais processos envolvidos na ETA. Um material é oriundo da SAAE
2
 (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto) e o outro da QNESC
3
 (Química Nova na Escola). Foram 

formados quatro grupos de base (A, B, C e D) contendo cinco integrantes, totalizando vinte 

alunos. Para a distribuição dos grupos especialistas foi realizado um sorteio (1 a 5) nos grupos 

de base. A numeração correspondeu aos respectivos assuntos listados no Quadro 4.2 a seguir, 

as quais foram pré-definidos pela pesquisadora. 

1 2 3 4 5 

Coagulação e 

Floculação  

Decantação e 

Flotação 

Filtração Desinfecção Correção do pH 

e  Fluoretação 

Quadro 4.2 Tópicos do processo da ETA estudados pelos grupos especialistas. Elaboração da própria autora. 

 

                                                           
2
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Sistemas de Tratamento de Água. Aracruz, junho, 2016. 

Disponível em: www.saaeara.com.br/arquivos/outros/Tratamento_de_Agua.pdf. Acesso em março de 2017.  

3
 GRASSI, Marco Tadeu. As águas do planeta Terra. Química Nova na Escola, São Paulo, maio, 2001. 

Disponível em: qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/01/aguas.pdf. Acesso em março de 2017.  
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Cada aluno especialista do seu grupo de base recebeu um material que continha 

informações mais específicas e adicionais sobre o seu assunto. O Quadro 4.3 descreve a 

referência do material pertencente ao tema do especialista e os tópicos contidos no material a 

serem estudados e futuramente discutidos. Somente o tópico correção de pH não foi 

disponibilizado um material extra, pois as duas apostilas anteriores
2,3

 já continha informações 

suficientes a serem estudadas.  

Temas especialistas Discussões Referências 

Coagulação e 

Floculação 

* Química da coagulação 

* Papel dos coagulantes 

* Floculadores 

Maia, A. S.; Oliveira, W.; Osório, V.K.L. Da água 

turva à água clara: o papel do coagulante. Química 

Nova na Escola, v.18, nov., 2003. 

Decantação e 

Flotação 

* Flotação x Decantação 

* Processos industriais 

Massi L.; Sousa S.R.; Laluce C.; Jafelicci M.J. 

Fundamentos e Aplicação da Flotação como 

Técnica de Separação de Misturas. Química Nova 

na Escola, v.28, maio, 2008. 

Filtração 

* Misturas e separação 

sólido-líquido 

*Tipos de filtração  

Bastos, A.R.; Afonso, J.C. Separação sólido-

líquido: centrífugas e papéis de filtro. Quimica 

Nova, v. 38, n.5, p. 749-756, 2015.  

Desinfecção 

* Cloração 

* Tratamento de água na 

remoção de trihalometanos 

* Desinfetantes alternativos 

Sanches S.M.; Silva C.H.T.P.; Vieira E. M. 

Agentes desinfetantes alternativos para o 

tratamento de água. Química Nova na Escola, v.17, 

maio, 2003. 

Fluoretação 

 

*Fluoretos 

*Mecanismo de ação do 

flúor 

*Teor de flúor ideal 

*Efeitos adversos 

Noll, R.; Oliveira, I. L.Fluoretação das águas de 

abastecimento público no âmbito da CORSAN. In: 

XXVII Congresso Interamericano de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, 2000, Porto Alegre-RS. 

Anais do XXVII Congresso Interamericano de 

Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro: 

ABES, 2000. 

Quadro 4.3 Discussões referentes aos tópicos dos grupos especialistas e seus respectivos referenciais.  

Elaboração da própria autora. 

  

Os grupos tiveram um período de 40 minutos para lerem os textos. Durante esse 

momento, identificou-se um interesse dos alunos durante a leitura, uma vez que questionaram 

suas dúvidas e estavam utilizando marcadores de textos para destacar, o que na visão deles, 

era essencial para futuras discussões do seu assunto. Antes de encerrar a aula, foram 

esclarecidos os objetivos a serem alcançados nos próximos encontros, além de exemplificar 

no quadro como se construir um mapa conceitual. Como referencial, estruturou-se um mapa 

conceitual acerca de substâncias puras e misturas, descrito do livro de química de ensino 

médio, volume 1, intitulado: ‘Química na abordagem do cotidiano’ 
4
, que os alunos tinham 

acesso para seus estudos. Esse assunto foi escolhido, pois os alunos já haviam estudado esse 

                                                           
4
 PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite. Química na abordagem do cotidiano. 4.ed. São 

Paulo:Moderna, 2006. 
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conteúdo anteriormente, e possivelmente eles compreenderiam facilmente a aplicação dos 

conceitos no mapa. Essa informação foi de suma importância para os grupos especialistas 

confeccionarem seus futuros mapas conceituais no segundo encontro. A Figura 4.4 revela o 

mapa conceitual utilizado. Esse mapa contém sete números que os alunos deveriam 

completar. Os nomes dos conceitos seriam respectivamente: mistura, densidade, homogênea, 

solução, heterogênea, vaporização, líquido.  

 

Figura 4.4 Mapa conceitual aplicado em sala. Fonte: PERUZZO, 

Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite. Química na abordagem 

do cotidiano. 4.ed. São Paulo:Moderna, 2006, p. 47. 
 

Segundo encontro 

O segundo encontro ocorreu no dia 27 de março de 2017. Neste, os integrantes dos 

grupos especialistas se reuniram no início da aula, a fim de discutirem suas considerações a 

respeito de cada assunto a ser tratado. Antes de confeccionarem os mapas conceituais, os 

grupos especialistas tiveram cerca de 40 minutos para expor as ideias centrais, que foram 

destacadas em cada artigo lido. Em seguida, cada grupo especialista iniciou a construção do 

mapa conceitual. O período disponibilizado foi de 80 minutos. Os mapas conceituais serão 

exibidos e discutidos no subtópico seguinte. 
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A proposta foi que todos os alunos contribuíssem para a construção de apenas um 

mapa conceitual referente ao seu tópico especialista. No momento em que os mapas 

conceituais estavam sendo construídos, uma negociação de conceitos ocorria entre os 

integrantes. As informações eram compartilhadas, à medida que os alunos externalizavam as 

ideias centrais que eles consideraram importantes para inserir no mapa conceitual. A Figura 

4.5 exibe o momento do encontro dos grupos especialistas para a confecção dos mapas 

conceituais.  

 
Figura 4.5 Encontro dos grupos especialistas para confecção dos mapas conceituais. 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Nessa aula estavam presentes três alunos que não compareceram a aula anterior. Desse 

modo, foi preciso reajustá-lo nos grupos especialistas que tratam de assuntos com maior 

complexidade, que são: coagulação e floculação, flotação e decantação e desinfecção. Esses 

alunos no próximo encontro formaram um grupo de base E contendo somente três integrantes 

e entre si se organizaram para estudarem em grupo todos os cincos assuntos discutidos entre 

os especialistas. Ao final desse encontro, os alunos foram orientados para elaborar seus mapas 

conceituais em um programa denominado Cmap Tools 
5
, com o intuito de serem apresentados 

no terceiro encontro para os colegas do grupo de base. Os grupos se interessaram em montar 

seus mapas conceituais nesse software, um programa que auxilia na elaboração de mapas 

conceituais e organiza as ideias de modo prático e fácil.   

Terceiro encontro 

O terceiro encontro ocorreu no dia 03 de abril de 2017. Antes de reunir os grupos de 

base, averiguaram-se quais grupos especialistas tinham confeccionado seus mapas conceituais 

                                                           
5
 CMAP TOOLS IHMC. Institute of West Florida. Disponível em: https://cmap.ihmc.us/cmaptools/. Acesso em: 

fev. 2018.  
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no programa Cmap Tools. Constatou-se que somente três grupos conseguiram ter acesso ao 

programa em suas casas, por conta da facilidade em realizar o download do software. Os 

outros dois grupos especialistas preferiram construir seus mapas conceituais no Power Point, 

pois tiveram dificuldade para acessar o programa. Todos os integrantes dos grupos 

especialistas estavam com uma cópia do mapa conceitual confeccionado na aula anterior. É 

válido ressaltar que, por parte da pesquisadora, não foram esclarecidas aos alunos orientações 

sobre como manusear o software Cmap Tools.  

Para desenvolvimento da dinâmica, todos os grupos de base (A, B, C, D e E) se 

reuniram e foram disponibilizados cerca de 10 minutos para cada integrante especialista 

explicar seu mapa conceitual para os colegas do grupo. Os assuntos discutidos nos grupos de 

base seguiram a ordem dos processos envolvidos na estação de tratamento de água, iniciando 

pelo especialista 1 ao 5. A Figura 4.6 mostra o encontro dos grupos de base, momento em que 

há a explicação dos mapas conceituais e a interação entre os alunos que compartilham as 

informações.   

 
Figura 4.6 Encontro dos grupos de base para esclarecimento dos mapas 

conceituais. Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Devido um integrante especialista de desinfecção do grupo D não ter comparecido a 

aula anterior, um especialista de desinfecção de outro grupo se disponibilizou em explicar o 

mapa conceitual do seu assunto ao grupo D, para não ficarem com um déficit no assunto.  

O grupo E, como era composto de apenas três integrantes, teve acesso aos outros dois 

mapas conceituais: filtração e correção de pH com a fluoretação. Para melhor compreensão 

desses dois tópicos, o grupo E participou da discussão em outro grupo de base. Nesse dia, 

uma aluna que não havia comparecido nas aulas anteriores precisou ser adaptada no grupo E. 

A estudante assumiu a responsabilidade em ser especialista no tópico de filtração, e recebeu 

todos os materiais necessários de leitura.   
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Após a explicação dos mapas conceituais, os grupos de base começaram a articular 

ideias sobre a apresentação do caso que seria exposta no próximo encontro. Antes de 

definirem as possibilidades que poderiam ser elaboradas para solucionar o caso, os grupos de 

base relataram as dificuldades enfrentadas nesse processo. Essa discussão será exposta no 

próximo subtópico 4.5.  

Quarto encontro 

O quarto encontro ocorreu no dia 10 de abril de 2017. Nessa aula, os grupos de base 

apresentaram uma proposta diferenciada com o intuito de exibir os processos de separação de 

misturas e outros envolvidos na estação de tratamento de água. As propostas apresentadas 

foram: paródia, experimentos com materiais de baixo custo, fantoche com meias e exposição 

de imagens em slides e vídeos. Durante a apresentação de todos os alunos estavam sendo 

feitas as anotações em um diário de aula, as quais serão exibidas e discutidas no subtópico 

4.5. Após a apresentação de todos os grupos, apontamentos foram sendo feitos com o intuito 

de valorizar cada conquista dos estudantes, além de alertá-los sobre detalhes que poderiam ser 

aperfeiçoados nas apresentações.  

4.2 SEGUNDA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

4.2.1 O caso investigativo: “Melhor prevenir do que remediar” 

 A elaboração do segundo caso investigativo também foi orientada pelos passos 

descritos por Herreid (1994) para a construção de um bom caso investigativo. O Quadro 4.7 

apresenta o segundo caso investigativo construído.  

 O caso é curto e narra a atuação de uma engenheira da área de segurança do trabalho, 

na empresa da Petrobrás, que organiza a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho de 2017 (SIPAT), voltada para discussões sobre a periculosidade de produtos 

químicos. Esse assunto a ser tratado surge devido a um incêndio ocorrido, de fato, em uma 

unidade de refino de petróleo em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, por 

vazamento de um produto da unidade.  

 No caso, o problema a ser solucionado é a necessidade dos técnicos de segurança do 

trabalho serem instrumento de conscientização para outros trabalhadores da empresa, com 

relação ao assunto de periculosidade química das substâncias. Por esse motivo, na narrativa, a 

engenheira convoca um encontro com os técnicos em segurança do trabalho e solicita que 
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todos planejem, em grupo, uma cartilha lúdica para distribuir a todos os empregados da 

empresa para conscientizá-los.  

 A cartilha deve abordar discussões sobre o símbolo, substâncias químicas, 

características, casos de acidentes e prevenção das seguintes classes de produtos perigosos: 

inflamáveis, corrosivas, oxidantes, tóxicas e explosivas. Esse assunto desperta uma motivação 

nos alunos, devido ao fato deles terem a possibilidade de futuramente exercerem atividades 

técnicas como segurança do trabalho, na empresa da Petrobrás, em Macaé.  

 Ao final do caso, os alunos são estimulados a estudarem sobre a periculosidade das 

substâncias químicas envolvidas no refino de petróleo, e a assumir a postura do técnico em 

segurança do trabalho para a elaboração de uma cartilha lúdica que seja interativa com o 

leitor. Desse modo, o tema é relevante e assume grande utilidade pedagógica, uma vez que os 

alunos terão acesso ao estudo de periculosidade, que é essencial nesse ambiente de trabalho.  

 A narrativa intitulada “Melhor prevenir do que remediar” também foi estruturada em 

história em quadrinhos, com o intuito de ser apresentado ao aluno de modo mais atrativo. O 

produto educacional, disponível no Apêndice A, dispõe o caso investigativo no formato de 

quadrinhos.  
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Quadro 4.7 Caso investigativo: Melhor prevenir do que remediar. Elaboração da própria autora 

 

 

 

Melhor prevenir do que remediar 

Rita é uma engenheira bem conceituada, na área de segurança do trabalho e atua na empresa da 

Petrobras no polo de Cabiúnas localizada na cidade de Macaé. O terminal de Cabiúnas recebe e armazena 

o petróleo originado da Bacia de Campos e envia para o terminal de Campos Elíseos em Duque de 

Caxias, a qual é responsável pelo refino do petróleo (Reduc). 

 Na firma, Rita assume o papel principal de minimizar ou eliminar riscos de acidentes. Para isso, 

uma prática que costuma ser desenvolvida anualmente é a realização da Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho conhecida como SIPAT. Nesse evento são realizadas programações e atividades 

atrativas com o intuito de conscientizar todos os funcionários da empresa acerca de assuntos pertinentes à 

segurança e saúde no trabalho. 

 No ano de 2017, o tema em questão será sobre a periculosidade de produtos químicos 

envolvidos na refinaria do petróleo.  A escolha do assunto inspirou-se no acidente ocorrido no início do 

ano na Reduc, onde ocorreu um vasto incêndio ocasionado provavelmente por vazamento de um produto 

da unidade.  Nessa semana, Rita convocou um encontro com todos os técnicos em segurança do trabalho 

em uma sala de reunião a fim de esclarecer como serão desenvolvidas as atividades no SIPAT 2017.  

- Pessoal, hoje será exposta toda a programação planejada para realizamos o SIPAT na empresa. Disse 

Rita muito empolgada.  

- Gostaria que todos técnicos de segurança se reunissem e planejassem uma cartilha lúdica para distribuir 

a todos os empregados da empresa. Comunicou Rita.  

- Como assim uma cartilha lúdica? Perguntou um dos técnicos de segurança do trabalho.  

- O material deve discutir sobre os tópicos a seguir de um modo que desperte em todos, o prazer em 

conhecer mais sobre o assunto. Lembre-se que precisamos atingir tanto gestores como empregados e 

trabalhadores. Ressaltou Rita enquanto entregava a planilha a todos os técnicos.  

Planejamento para confecção da cartilha lúdica  

Assunto Periculosidade de substâncias químicas no refino de petróleo 

Classes Inflamáveis Corrosivas Oxidantes Tóxicas Explosivas 

Discussões Símbolo 
Substâncias 

químicas 
Características 

Casos de 

acidentes 
Prevenção 

 Imagine que você seja o técnico em segurança do trabalho, e está incumbido de 

confeccionar, em grupo, uma cartilha digital lúdica para distribuir no SIPAT. Estude sobre a 

periculosidade das substâncias químicas envolvidas no refino de petróleo, segundo as classes 

descritas no planejamento e enfatize suas considerações nas discussões destacadas no quadro. 

Elabore uma cartilha com no mínimo cinco páginas com uma linguagem clara e que seja interativa 

com o leitor. 
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4.2.2 Aplicação do caso: “Melhor prevenir do que remediar” 

 Para o desenvolvimento desse caso investigativo associado ao método cooperativo 

Jigsaw, foram necessários quatro encontros de duas horas cada, totalizando uma carga horária 

de oito horas.  

Primeiro encontro 

O primeiro encontro com a turma ocorreu no dia 17 de abril de 2017. Inicialmente, 

distribuíram-se os exemplares do caso para a turma com intuito de realizarem a leitura. Nesse 

momento, três integrantes da turma foram convidados para representar os personagens e o 

narrador do caso. Após a leitura do caso, questionou-se a situação problema. Solicitou-se que 

os alunos expressassem oralmente suas ideias prévias sobre as classes dos produtos perigosos 

citados no caso. O relato que prevaleceu foi acerca dos malefícios que essas substâncias 

acarretam a saúde e grande parte dos alunos não soube detalhar características químicas de 

cada classe das substâncias. Em seguida, a dinâmica da sala cooperativa Jigsaw foi 

relembrada com a pretensão de esclarecer os objetivos a serem alcançados em cada etapa.  

A separação dos grupos de base foi feita e preferiu-se manter o mesmo grupo de base 

agrupado para a resolução do caso 1. Os grupos de base se mantiveram com a intenção de 

facilitar o encontro dos alunos, pois a turma estudava no turno noturno e muitos apresentam 

dificuldades para se encontrar, por conta do emprego e distância na moradia. Formaram-se 

cinco grupos de base e uma apostila foi entregue a todos os alunos da turma. A apostila é um 

Manual de Fundamentos do Corpo de Bombeiros
6
 que disponibiliza os procedimentos básicos 

de primeiro atendimento a acidentes com produtos perigosos, além de informações básicas 

das classes de substâncias perigosas como: as cores do rótulo de risco; transporte e manuseio; 

exemplos, características e propriedades das classes perigosas.  

Os cinco grupos de base foram formados (A, B, C, D e E) contendo cinco integrantes 

nos primeiros quatro grupos e quatro integrantes no último grupo, respectivamente, 

totalizando vinte e quatro alunos. Para a distribuição dos grupos especialistas foi realizado um 

sorteio (1 a 5) nos grupos de base. A numeração correspondeu aos respectivos assuntos 

listados no Quadro 4.8 a seguir.  

                                                           
6
 CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Coletânea de manuais técnicos de bombeiros 19 - 

Acidentes envolvendo produtos perigosos. p. 497- 533. São Paulo, 2006.  
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1  2  3  4  5  

Inflamáveis  Corrosivas  Oxidantes  Tóxicas  Explosivas  

Quadro 4.8 Tópicos das classes estudadas pelos grupos especialistas. Elaboração da própria autora. 

 

Os alunos especialistas (1, 2, 3, 4 e 5) presentes e reunidos ainda nos grupos de base 

(A, B, C, D e E) exerceram o compromisso de realizarem a leitura do material, de modo 

aprofundado, tendo por base os seus tópicos especialistas que os mesmos destacaram no 

manual. A coletânea continha informações bem detalhadas sobre os assuntos dos 

especialistas. Todos os tópicos especialistas foram exigidos para serem inseridos à cartilha 

lúdica confeccionada, como solução do caso investigativo. O Quadro 4.9 descreve a 

referência do material pertencente ao tema do especialista e os tópicos contidos no material a 

serem estudados e futuramente discutidos. 

Temas especialistas Discussões Referência 

Inflamáveis 

* Sólidos, líquidos e vapores inflamáveis 

*Substâncias da classe 

*Limites de inflamabilidade 

*Ponto de fulgor 

*Número de classe 

* Manejo e transporte  

Todos os temas especialistas 

teve por referencial o material 

distribuído ao grupo de base: 

  

CORPO DE BOMBEIROS 

DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Coletânea de 

manuais técnicos de 

bombeiros 19 - Acidentes 

envolvendo produtos 

perigosos. p. 497- 533. São 

Paulo, 2006.  

   

Corrosivas 

* Substâncias da classe 

* Características da classe  

* Casos de acidente 

* Medidas preventivas  

Oxidantes 

* Substâncias da classe 

* Medida preventiva em caso de acidente 

* Características da classe 

* Métodos de redução de risco 

Tóxicas 

 

 

* Sólidos, líquidos e vapores tóxicos  

* Substâncias da classe envolvidas no refino 

de petróleo 

* Riscos frente à ingestão e inalação 
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Explosivas 

* Substâncias da classe 

* Medida preventiva em caso de acidente 

* Características da classe 

* Métodos de redução de risco.  

* Exemplos de acidente por vazamento de 

gases  

Quadro 4.9 Discussões referentes aos tópicos dos grupos especialistas e seu respectivo referencial.  

Elaboração da própria autora. 

  

Os grupos de base tiveram o mesmo tempo cedido no caso 1, de 40 minutos, para a 

leitura do texto. Observou-se que a interação entre os integrantes dos grupos foi mais 

dinâmica e houve a promoção de diálogo entre os integrantes.  Acredita-se que a troca de 

diálogo foi facilitada, devido o contato anterior entre os alunos, para a resolução da situação 

problema do caso 1.  

Ao término da aula, solicitou-se que os alunos reforçassem, em casa, o estudo 

detalhado a respeito de seus tópicos especialistas, na intenção de otimizar o tempo no próximo 

encontro e facilitar o desempenho durante a confecção dos mapas conceituais.  

 

Segundo encontro 

O segundo encontro ocorreu no dia 24 de abril de 2017. No início da aula, os 

integrantes dos grupos especialistas se agruparam para compartilharem as considerações 

referentes ao tópico especialista. Neste momento, um período de aproximadamente 40 

minutos foi disponibilizado aos alunos para exposição das ideias centrais destacadas no 

material. Logo, os alunos iniciaram a confecção do mapa conceitual. Cada grupo especialista 

estava responsável para elaborar um mapa conceitual direcionado ao seu tópico especialista. 

Essa atividade realizou-se em um tempo aproximado de 80 minutos. Os cinco mapas 

conceituais construídos serão exibidos e discutidos no subtópico 4.4.  

O encontro dos especialistas possibilitou compartilhar os significados apreendidos, a 

negociação do ponto de vista de cada integrante sobre os tópicos estudados, além de 

proporcionar reflexões a respeito do mapa que o grupo confeccionou.  A Figura 4.10 exibe o 

momento do encontro dos grupos especialistas para a confecção dos mapas conceituais.  
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Figura 4.10 Encontro dos grupos especialistas para confecção 

dos mapas conceituais.   Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Ao término desse encontro, os alunos comprometeram-se em estruturar seus mapas 

conceituais no software denominado Cmap Tools, com intuito de enriquecer a estética do 

mapa feito à mão e expor os conceitos interligados de modo esclarecedor. Os mapas 

conceituais seriam desfrutados no terceiro encontro e serviriam de base para facilitar o 

esclarecimento e a explicação sobre os tópicos especialistas a todos do grupo de base.  

Terceiro encontro 

O terceiro encontro ocorreu no dia 08 de maio de 2017. Antes de reunir os grupos de 

base, averiguaram-se quais grupos especialistas tinham confeccionado seus mapas conceituais 

no programa Cmap Tools. Constatou-se que todos os cinco grupos especialistas (1, 2, 3, 4 e 5) 

conseguiram ter acesso ao programa em suas residências. Todos os integrantes dos grupos 

especialistas estavam com uma cópia do mapa conceitual confeccionado na aula anterior.  

Para desenvolvimento da dinâmica, todos os grupos de base (A, B, C, D e E) se 

reuniram e foram disponibilizados cerca de 10 minutos para cada integrante especialista 

explicar seu mapa conceitual para os colegas do grupo, seguindo a mesmo tempo 

disponibilizado no terceiro encontro do caso 1. Os assuntos discutidos nos grupos de base 

seguiram a ordem das classes de substâncias perigosas listadas em destaque na folha contendo 

o caso, iniciando pelo especialista 1 ao 5. A ordem das classes a serem compartilhadas foi 

direcionada somente para estabelecer uma organização nas falas dos grupos.  

 A Figura 4.11 mostra o encontro dos grupos de base, momento em que cada 

integrante atua como um multiplicador de informações específicas sobre um determinado 

assunto. Nesse momento é feita a explicação dos mapas conceituais e identifica-se a interação 

entre os alunos que compartilham as informações.   
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Figura 4.11 Encontro dos grupos de base para esclarecimento 

dos mapas conceituais. Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Após o esclarecimento dos mapas conceituais, os grupos de base iniciaram a 

articulação de ideias sobre a futura apresentação do caso. Nesse momento, os integrantes 

entraram em um acordo sobre as escolhas do recurso que estaria presentes na cartilha lúdica.  

Quarto encontro 

O quarto encontro ocorreu no dia 15 de maio de 2017. Nesse dia, os grupos de base 

(A, B, C, D e E) apresentaram suas cartilhas lúdicas, explorando os recursos adotados para 

conscientizar os leitores, quanto os riscos das substâncias classificadas como perigosas. 

Foram apresentadas cinco cartilhas lúdicas que continham os seguintes passatempos: mito x 

verdade, curiosidades, caça palavras, dominox, palavras cruzadas e jogo da memória. Um 

grupo de base também simulou uma conversa entre um técnico em segurança do trabalho e 

um trabalhador sobre os riscos de certas substâncias químicas. As apresentações de todos os 

grupos foram feitas com auxílio de slides estruturados no Power Point. Durante a 

apresentação de todos os alunos estavam sendo feitas as anotações no diário de aula, as quais 

serão exibidas e discutidas no subtópico 4.5. Ao final, considerações foram expostas aos 

alunos com o intuito de enaltecer cada conquista deles, além de alertá-los sobre detalhes que 

poderiam ser aperfeiçoados nas apresentações. 

 

4.3 O USO DE UM PSEUDO ORGANIZADOR PRÉVIO: O CASO INVESTIGATIVO 

 Nesta pesquisa, considera-se que os dois casos investigativos intitulados: “Um caso 

inesperado” e “Melhor prevenir do que remediar” assumiram a função de um pseudo-

organizador prévio para introduzir a discussão em sala de aula sobre os temas: processos 



54 

 

envolvidos na estação de tratamento de água e periculosidade química das substâncias, 

respectivamente.  

De acordo com Moreira (2011), “os organizadores prévios deveriam ser usados, 

sobretudo, para explicitar ao aprendiz a relacionabilidade entre seu conhecimento prévio e o 

novo conhecimento, ou seja, entre o que ele sabe, mas não percebe que está relacionado com 

o novo” (MOREIRA, 2011, p.119). A leitura da narrativa para introduzir as futuras discussões 

sobre o tema em questão tem o papel de resgatar as ideias âncora dos alunos sobre o tema em 

questão, as quais, posteriormente, foram descritas pelos mesmos como ideias prévias. Esse 

processo é fundamental para compreensão do conteúdo principal que será estudado ao longo 

dos encontros.  

No enredo da narrativa, referente ao primeiro caso presente na primeira sequência 

didática, é citada uma empresa que fornece estação de tratamento de água e a turma conhece 

sobre o seu funcionamento, uma vez que todos os estudantes possuem acesso à água tratada 

em sua cidade. Entretanto, eles ainda não compreendem claramente todos os processos que 

são realizados na ETA e nem os produtos químicos que são envolvidos no tratamento. Nesse 

contexto, a introdução com a leitura da narrativa exerce a função de ponte cognitiva para os 

alunos, pois eles já sabem que a estação de tratamento de água exerce um importante papel 

para a cidade, que é purificar a água e torná-la própria para o consumo da população, e após 

os encontros, eles terão a oportunidade de compreender notoriamente as principais etapas 

realizadas na ETA.  

A narrativa, presente na segunda sequência didática, descreve a atuação de uma 

engenheira da área de segurança do trabalho, na empresa da Petrobrás, que organiza a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho de 2017 (SIPAT), voltada para discussões 

sobre a periculosidade de produtos químicos. A empresa Petrobrás é referência na cidade de 

Macaé, por possuir gasodutos localizados no distrito de Cabiúnas. Os gasodutos conhecidos 

como Gasduc realiza ligação entre Cabiúnas e a refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no 

terminal Campos de Elíseos.  

A escolha desse cenário para compor a narrativa deve-se aos comentários de alunos 

que sonham e almejam em estagiar ou até mesmo prestarem processo seletivo para 

trabalharem na empresa. Nesse caso, eles exerceriam as atribuições profissionais básicas de 

um técnico em segurança do trabalho que são exigidas pela empresa como, por exemplo: 

executar inspeções das condições de trabalho, visionando a segurança dos trabalhadores e 

atuar nas atividades de prevenção de acidentes, mantendo todos informados e treinados acerca 
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dos riscos envolvidos no trabalho, além de ser capaz de executar plano de respostas 

emergenciais.   

Ressalta-se que a leitura do caso exerceu o papel de um pseudo-organizador prévio, 

pois a pretensão era que por intermédio da leitura, os alunos fossem estimulados a resgatarem 

suas ideias prévias sobre os produtos perigosos envolvidos no refino de petróleo. Por esse 

motivo, destacou-se na narrativa o incêndio ocorrido na Reduc no início do ano de 2017 

devido ao vazamento de substâncias inflamáveis.   

 

4.4 OS MAPAS CONCEITUAIS DOS GRUPOS ESPECIALITAS 

 Moreira afirma que “as atividades colaborativas, presenciais ou virtuais, em pequenos 

grupos, têm grande potencial para facilitar a aprendizagem significativa porque viabiliza o 

intercâmbio, a negociação de significados, e colocam o professor na posição de mediador” 

(MOREIRA, 2011, p.50). A dinâmica proposta pelo método cooperativo Jigsaw, evidencia a 

transação de significados entre os integrantes dos grupos, pois há a oportunidade de 

comunicarem entre si, trocarem ideias e externalizarem suas interpretações durante a 

confecção dos mapas conceituais nos grupos especialistas e quando explicam seus mapas para 

os outros integrantes no grupo de base. Desse modo, o emprego do mapa conceitual pode 

contribuir na promoção de uma aprendizagem significativa.  

Moreira (2010) destaca que os mapas conceituais podem ser úteis para analisar o 

conteúdo curricular contidos em artigos de pesquisa que são fontes de conhecimentos. O autor 

também ressalta que os mapas conceituais podem ser adotados como instrumento de avaliação 

de aprendizagem e possibilitam visualizar a organização dos conceitos que o aprendiz atribuiu 

a um determinado conhecimento. O uso do mapa é considerado uma técnica não tradicional 

de avaliação que almeja relações significativas, segundo o ponto de vista dos alunos, entre os 

conceitos-chave da matéria (MOREIRA, 2010).   

Respaldando-se no discurso de Marco Antonio Moreira (2010), esse tópico visa 

interpretar os mapas conceituais elaborados pelos alunos durante o encontro dos grupos 

especialistas. Essa ferramenta foi adotada como instrumento de avaliação de aprendizagem 

para averiguar pontualmente a organização dos conceitos estabelecidos pelos alunos em uma 

atividade realizada de modo colaborativo. Não será realizada comparação entre mapas 

conceituais e nem será feito uma análise de evolução de conceitos, uma vez que os mapas não 

foram confeccionados individualmente e a proposta desse estudo não se orienta nessa linha, 
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mas visa destacar as características pontuais dos mapas e classificá-los segundo a categoria de 

análise da qualidade do mapa conceitual. 

4.4.1. Interpretação dos mapas conceituais: Primeira sequência didática 

Durante a confecção dos mapas conceituais dos grupos especialistas observou-se uma 

motivação dos grupos. Os alunos apresentavam suas considerações, discutiam acerca das 

palavras chaves ideais para compor o mapa conceitual e sanaram suas dúvidas com a 

pesquisadora e a professora titular da turma ao longo do processo. A pesquisadora se 

posicionou como mediadora durante a realização da atividade e estava disposta a esclarecer 

todas as dúvidas questionadas pelos alunos. Todos os mapas conceituais foram vistos pela 

pesquisadora, que direcionava pontos que poderiam ser resgatados para enriquecer os mapas 

conceituais.  

No início os grupos especialistas (2, 3 e 4) estavam com um pouco de dificuldade para 

compreender a construção dos mapas conceituais. Esses grupos não estavam conseguindo 

filtrar as informações necessárias e conectá-las de modo claro e compreensivo ao leitor. 

Porém, após a pesquisadora orientar como deveria seguir a confecção dos mapas, os grupos 

conseguiram ao final alcançar o objetivo principal desta atividade. Ao término da atividade, 

os grupos se interessaram em montar seus mapas conceituais em um programa especializado, 

o Cmap Tools. 

Identificaram-se algumas evidências de aprendizagem significativa nesse encontro. O 

primeiro a ser ressaltado foi a pré-disposição de alguns alunos se interessarem em montar seus 

mapas conceituais em um programa apropriado como o Cmap Tools. Outro ponto evidenciado 

foi a interação entre os integrantes dos grupos especialistas durante a confecção dos mapas. 

Um relato a ser exposto é sobre um aluno que preferiu confeccionar seu mapa conceitual 

sozinho e depois colocou suas contribuições para complementar o mapa geral do seu grupo 

especialista, uma vez que faltaram algumas informações a serem consideradas, as quais o 

aluno tinha ressaltado. 

Os cinco mapas conceituais construídos pelos grupos especialistas foram analisados 

adotando-se os três critérios estipulados por Moreno et al. (2007) que compreende: 

1. Conceitos: quantidade e qualidade de conceitos apresentados e níveis de 

hierarquia conceitual, buscando identificar conceitos mais amplos até os mais 

específicos, incluindo exemplos, obtendo-se uma média aritmética dos parâmetros 

analisados. 
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2. Inter-relações entre conceitos: linhas de entrecruzamento, número de palavras de 

enlace e proposições com significado lógico, do ponto de vista semântico. Neste 

critério, procedeu-se a uma quantificação das linhas de entrecruzamento e palavras 

de enlace, bem como a uma qualificação das proposições com base no significado 

lógico. 

3. Estrutura do mapa: sequencial ou em rede, presença de relações cruzadas (inter-

relações não hierárquicas entre segmentos distantes do mapa, as quais estabelecem 

novas relações entre conceitos ou campos de conceitos), representatividade do 

conteúdo em relação aos conteúdos abordados nas disciplinas, e criatividade, 

relacionada à estética do diagrama. Esses critérios, fundamentalmente de enfoque 

qualitativo, buscam uma leitura que amplie e integre os dados obtidos nos critérios 

anteriores, e parte da análise do formato escolhido pelos mestrandos para traduzirem 

suas aprendizagens nos campos temáticos propostos pelas disciplinas (MORENO 

et.al., 2007, p. 456). 

 Buscou-se averiguar os indícios de aprendizagem significativa evidenciados nos 

mapas e nas anotações feitas no diário de aula, local onde estão registradas as observações 

feitas ao longo dos encontros. Conforme ressalta Moreira (2011) não pode haver 

considerações se o mapa é correto ou errado, mas “é preciso cuidado para não cair em um 

relativismo em que ‘tudo vale’: alguns mapas são definitivamente pobres e sugerem falta de 

compreensão” (MOREIRA, 2011, p. 134).  

Para melhor compreensão das análises, foram elaboradas três categorias qualitativas 

para os mapas: incompleto/regular; intermediário/bom e completo/satisfatório; critério 

semelhante ao adotado por Gomes e Garcia (2015) na análise de mapas conceituais para 

averiguar evidências de aprendizagem significativa. Os mapas incompletos são delineados 

com linhas pontilhadas, os mapas intermediários delimitados com linha contínua e os 

mapas satisfatórios são delineados com linhas tracejadas. Os esquemas que não se 

enquadrarem nesses três critérios serão delineados com linhas duplas contínuas e não serão 

classificados como mapas conceituais.  Os mapas serão analisados seguindo a ordem das 

técnicas adotadas na ETA.  Primeiro, será a Figura 4.12 que exemplifica o mapa do tópico de 

coagulação, a Figura 4.13 é o mapa do tópico de floculação, a Figura 4.14 é o mapa de 

decantação e floculação, a Figura 4.15 é o mapa de filtração, a Figura 4.16 é o mapa de 

cloração e a Figura 4.17 é o mapa de desinfecção e correção do  pH. Abaixo de todas as 

figuras estão os três critérios: conceitos, inter-relações entre conceitos e estrutura do mapa, 

além do nível do mapa citado por Gomes e Garcia (2015). 
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Figura 4.12 Mapa conceitual do grupo especialista: coagulação. Arquivo próprio. 

 

 Critério 1- Conceitos: São expostos nove caixas com conceitos e definições. Não é 

evidenciada a ideia mais geral dentro das caixas, somente um título central ‘coagulaçao’ que 

não se conecta as informações. Ao invés do grupo destacar, relacionar e hierarquizar somente 

conceitos, foram inclusas frases inteiras e definições, caracterizando-se em um diagrama de 

fluxo e não mapa conceitual. Apesar disto, identifica-se que o grupo conseguiu destacar 

principais informações como: a ‘câmara de mistura’, o local onde é desenvolvida a 

coagulação; os dois principais reagentes coagulantes e suas características: ‘sulfato de 

alumínio e hidróxido de cálcio’ e as ‘impurezas coloidais’ caracterizando-as.  

 Critério 2- Inter-relações: Os conceitos selecionados são essenciais na compreensão 

do processo de coagulação, porém não foram organizados em um modo hierárquico. Somente 

dois termos de ligação são expostos ‘adição’ e ‘reagem com’. Como praticamente não há 

termos de enlace, que são termos de ligação, o mapa se reduz em fluxograma comum. Não há 

linhas de entrecruzamento, que representam relações entre conceitos em diferentes domínios e 

proposições, que são dois os mais conceitos ligados por uma frase de ligação, que são as 

palavras de enlace, com o intuito de formar uma unidade semântica. 

 Critério 3- Estrutura do mapa: O grupo construiu um fluxograma e não um mapa 

conceitual. O diagrama de fluxo detalha os passos em sequência, direção e sentido, que são 

necessários para a execução do processo.  



59 

 

 Nível do mapa: O esquema é delineado como linhas duplas contínuas é não pode ser 

classificado como mapa conceitual. Os conceitos não estão dispostos hierarquicamente e não 

há uma organização partindo das ideias mais abrangentes para as mais específicas. 

 

 
Figura 4.13 Mapa conceitual do grupo especialista: floculação. Arquivo próprio. 

  

 Critério 1- Conceitos: São expostos cinco caixas com conceitos e definições. O 

conceito ‘floculação’ não é evidenciado como a ideia mais geral, pois não se encontra em 

caixa e nem possui setas direcionadas. O grupo não conseguiu estabelecer uma relação 

esclarecedora entre os conceitos nesse tópico de floculação, assim como no tópico de 

coagulação, ao ponto de caracterizar como mapa conceitual, porém foi desenvolvido um 

diagrama de fluxo. O colchete utilizado deixa evidente que não foi estruturado um mapa de 

conceitos. Considera-se que o grupo deveria ter explorado mais acerca da desestabilização dos 

coloides, o processo de suspensão de sedimentos e da clarificação.   

 Critério 2- Inter-relações: Os termos ‘agitação mecânica’ e ‘retirada de sedimentos’ 

utilizados como palavras de ligação foram mal utilizados, pois são conceitos importantes do 

processo de floculação que não foram bem explorados e não deveriam ser utilizados como 

palavra de enlace. Os conceitos descritos são válidos na compreensão do processo de 

floculação, porém não foram organizados na estrutura de um mapa conceitual e poderiam ser 

mais esmiuçados.  
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 Critério 3- Estrutura do mapa: O grupo especialista que elaborou o esquema do 

tema coagulação também construiu um fluxograma para o assunto de floculação, e não um 

mapa conceitual.  

 Nível do mapa: O esquema é delineado como linhas duplas contínuas é não pode ser 

classificado como mapa conceitual. Os conceitos não estão dispostos de modo hierárquico e 

não há uma organização partindo das ideias mais inclusivas para as menos inclusivas.  

 

 

 
Figura 4.14 Mapa conceitual do grupo especialista: flotação e decantação. Arquivo 

próprio. 

 

 

 Critério 1- Conceitos: São dispostos onze caixas com conceitos e os conectivos, não 

são meros conectivos, mas contêm significados importantes. O grupo destaca o conceito 

estação de tratamento de água (ETA) sendo mais abrangente e segue em conceitos 

intermediários ‘ decantação e flotação’, que são processos envolvidos no tratamento da água, 

e ao final aponta conceitos menos inclusivos, que são as características dessa separação. O 

tópico ‘decantação’ poderia ser mais detalhado no mapa. Destaca-se um conceito equivocado 

com a elipse, a qual a palavra adequada seria hidrofílica.  
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 Critério 2- Inter-relações: Apesar de poucas relações entre os conceitos, o grupo 

consegue esclarecer de modo geral, as características do processo de flotação. Entretanto, o 

processo de decantação ficou deficiente de esclarecimento. Somente foi estabelecida uma 

relação entre os dois termos ‘decantada’ e ‘decantação’. Nessa relação identificou-se 

nenhuma palavra de ligação. Há palavras de enlace presentes no mapa que são repetitivas 

como o termo: ‘a substância será’, caracterizando em um mapa pobre de palavras de ligação.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: Sequencial e linear, também apresentam os 

conceitos de forma evidente, porém nãos são expostos de modo minucioso.  

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha pontilhada é classificado como 

Incompleto/Regular. O mapa conceitual mesmo fazendo poucas relações é claro quanto à 

ideia a ser externalizada. Para aperfeiçoamento e complementação do mapa, o grupo poderia 

explorar a diferença entre flotação e decantação e se atentar na conferição dos conceitos.  

 

 

 

             
 

Figura 4.15 Mapa conceitual do grupo especialista: filtração. Arquivo próprio. 

 

 Critério 1- Conceitos: São organizados vinte seis conceitos em caixas, de modo que 

o conceito mais geral (filtração) encontra-se no topo do mapa, logo os conceitos secundários 

(tipos de separação e característica da técnica), posteriormente na base do mapa, estão os 

conceitos mais específicos. Identifica-se que o grupo estabeleceu uma relação de conceito 

errônea no mapa. O termo centrifugação, destacado com uma estrela, não deve ser incluído 

como um tipo de filtração, pois é outra técnica de separação de sólidos e líquidos que 
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apresenta certas características distintas da filtração. Desse modo, o termo de ligação após o 

conceito ‘filtração’ deveria ser ‘existem dois tipos’. Acredita-se que o equívoco ocorreu 

devido o material do grupo especialista de filtração abordar em paralelo sobre a técnica 

centrifugação. O grupo poderia relacionar as duas técnicas nos mapas apenas as 

características similares.  

 Critério 2- Inter-relações: Há uma relação clara e completa entre os conceitos. 

Todos os tópicos citados constavam no material de apoio a qual os alunos do grupo 

especialista estudaram para confeccionarem o mapa. As frases de ligações são sucintas e 

apresentam sentido nas conexões dos conceitos. Não há relação cruzada no mapa.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: Apesar de diversificadas informações a respeito de 

diferentes tipos de filtração, o mapa é esteticamente claro e compreensível e abrange questões 

além daquelas envolvidas no processo de ETA.  

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha tracejada é classificado como 

Completo/Satisfatório. Percebe-se que grupo conseguiu interligar bem os conceitos.  

 

 
 

Figura 4.16 Mapa conceitual do grupo especialista: cloração. Arquivo próprio. 

 

 Critério 1- Conceitos: São dispostos quinze conceitos nas caixas e os conectivos 

trazem um significado importante na conexão das informações. A ideia mais abrangente que é 

desinfecção se situa na parte superior do mapa. As ideias intermediárias, os exemplos de 
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agentes químicos, servem de ponto de conexão para especificar ainda mais sobre a ação 

dessas substâncias, a qual incluem os conceitos mais específicos. Identifica-se que há 

conceitos longo, que poderiam ser mais suscitos e subdivididos em mais conceitos, como o 

conceito: ‘Carvão em pó ou retirar materiais orgânicas antes da reação com o cloro’.  

 Critério 2- Inter-relações: No ponto de vista semântico, existe um significado lógico 

entre os conceitos citados no mapa. As frases de ligações, na sua maioria, são breves. No 

entanto, o conectivo: ‘quando reage com elevados níveis de matérias orgânicas, favorece a 

forma de’; poderia ser simplificado. Essa frase de ligação não foi direcionada pelo grupo 

claramente, por isso a seta apontada no mapa indica o seu posicionamento. O grupo não 

estabeleceu uma relação cruzada no mapa.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: O mapa é bem esclarecido e consegue estabelecer 

relações entre os conceitos expostos. Somente, um detalhe a aperfeiçoar é ajustar o conectivo 

indicado com a seta, para melhor compreensão.  

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha tracejada é classificado como 

Completo/Satisfatório. O mapa demonstra uma organização dos conhecimentos que abrange 

diferentes vertentes, acerca da do processo de desinfecção, que se interligam.  

 

 
 

Figura 4.17 Mapa conceitual do grupo especialista: fluoretação e correção do pH. Arquivo próprio. 

 

 Critério 1- Conceitos: O grupo preferiu estruturar em apenas uma figura dois mapas 

de distintos assuntos, porém são os dois tópicos que lhes foram dados como tópico 
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especialista. Para o mapa de fluoretação são destacados oito conceitos fundamentais. Os 

conceitos dispostos abordam sobre o composto usado na fluoretação, a dosagem padrão na 

estação de tratamento de água, sua contribuição à saúde e os riscos devido à falta e ausência 

de fluossilicato de sódio. Nesse mapa, aconselha-se o uso das setas indicadas após as frases de 

ligação, pois seu uso indica o sentido da leitura e propicia uma clareza semântica. No mapa de 

correção de pH são ressaltados cinco conceitos fundamentais. É um mapa sintético, a qual se 

explorou somente os produtos químicos usados no ajuste do pH, carbonato de cálcio e cal 

hidratada,  e a finalidade desse procedimento.  

 Critério 2- Inter-relações:  Há um significado lógico na relação entre os conceitos 

citados no mapa. As frases de ligação escolhidas estabelecem relações claras entre os 

conceitos destacados nos retângulos. Não é estabelecida uma relação cruzada no mapa.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: Mapa visivelmente esclarecido e bem estruturado. 

Nível do mapa: O mapa delineado por linha tracejada é classificado como 

Completo/Satisfatório. O grupo se preocupa em identificar a sigla (SAAE) presente no mapa e 

organiza suas proposições de modo claro na diagramação do mapa. 

 

4.4.2. Interpretação dos mapas conceituais: Segunda sequência didática 

 Ressalta-se, nessa seção, que o contato anterior dos alunos com os mapas conceituais, 

na primeira sequência didática, facilitou o desempenho destes na construção dos futuros 

mapas. O tema em questão para a elaboração dos mapas foi a periculosidade de substâncias 

químicas.  

Identificou-se que os alunos, dos grupos especialistas, estavam mais seguros quanto à 

estruturação dos mapas, pois poucos questionamentos foram feitos quanto à elaboração, 

somente quanto aos conceitos estudados. Os alunos estavam bastante empolgados para 

estudarem o assunto, porque muitos alegaram que se interessaram para a construção da 

cartilha e precisavam conhecer o conteúdo para elaborarem esse material.  

Considera-se que o uso do mapa conceitual foi uma estratégia avaliativa dos conceitos 

apreendidos, que possibilita o contato dos alunos com o conteúdo, de modo que haja troca de 

significados. Acredita-se que os alunos captaram o significado do mapa conceitual. 

Identificou-se que os alunos, em grupos, argumentavam entre eles, o porquê tal conceito é 

mais relevante comparado a outro, justificando-se como deve se conectar tais conceitos. Esse 

procedimento é de grande valor para a aprendizagem significativa.  
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A pesquisadora se posicionou em sala como mediadora, circulando o tempo todo entre 

os grupos, sentando com um e outro para haver troca de ideias e contribuindo com algumas 

sugestões, tais como: “observe se no mapa falta algum conceito importante”; “a estrutura está 

boa, mas pense em mais conectivos”, “não se esqueça de hierarquizar os conceitos mais 

relevantes no mapa”.  

O material disponível aos alunos para o estudo das classes de substâncias perigosas era 

denso e eles ultrapassaram o tempo estabelecido da aula, cerca de 15 minutos, para 

construírem com cautela seus mapas conceituais. Ao término deste encontro, todos os grupos 

se prontificaram em estruturar o mapa no programa Cmap Tools para distribuir a todos os 

alunos do grupo de base no próximo encontro.  

Os mapas conceituais serão expostos a seguir. Primeiro, será a Figura 4.18 que 

exemplifica o mapa do tópico inflamável, a Figura 4.19 é o mapa do tópico corrosivo, a 

Figura 4.20 é o mapa de oxidante, a Figura 4.21 é o mapa de tóxico, a Figura 4.22 é o mapa 

de explosivo. A análise dos cinco mapas conceituais, que serão detalhados a seguir, orientou-

se também nos critérios estipulados por Moreno et al. (2007), a qual avalia os conceitos, inter-

relações entre conceitos e a estrutura do mapa e o critério de análise sugerido por Garcia e 

Gomes (2015), que estabelece três categorias qualitativas para os mapas: incompleto/regular; 

intermediário/bom e completo/satisfatório. Os mapas incompletos são delineados com linhas 

pontilhadas, os mapas intermediários delimitados com linha contínua e os mapas 

satisfatórios são delineados com linhas tracejadas. Os esquemas que não se enquadrarem 

nesses três critérios serão delineados com linhas duplas contínuas e não serão classificados 

como mapas conceituais.  Os dois referenciais foram adotados de modo semelhante à análise 

dos mapas feitos na aplicação da primeira sequência didática. 
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 Critério 1- Conceitos: São organizados cinquenta e cinco conceitos em caixas, no 

geral. O grupo estruturou o mapa basicamente em três subdivisões apontados com as estrelas. 

A primeira norteia os conceitos envolvidos partindo do conceito ‘líquidos inflamáveis’ 

presente na parte superior direita do mapa, a segunda parte do conceito ‘sólidos inflamáveis’ 

contido na parte superior esquerda do mapa e o terceiro inicia no conceito ‘fonte de ignição’ 

na parte inferior do mapa. Analisando a primeira subdivisão, é indicado o número da classe 

dos líquidos inflamáveis (3), exemplos de substâncias dessa classe que liberam vapores 

inflamáveis, tais como: hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas e alcoóis. Também é considerado o 

limite de inflamabilidade e o ponto de fulgor desses compostos. Identifica-se que o grupo 

utilizou os termos: LSE e LIE, que significam respectivamente, limite superior de 

explosividade e limite inferior de explosividade. Aconselha-se que fosse adicionada uma 

legenda para identificação dessas duas siglas. Ainda nessa subdivisão são consideradas as 

condições necessárias para que ocorra ou não liberação de vapores inflamáveis. Avaliando a 

segunda subdivisão, é indicado o número de classe (4), as subclasses de sólidos inflamáveis e 

seus exemplos. O grupo destacou no mapa as substâncias sólidas que se tornam inflamáveis 

ao entrar em contato com a água ou sujeita a combustão espontaneamente. No terceiro 

subtópico os alunos apontaram no mapa sobre fontes como: cigarros e automóveis, que 

ocasionam a ignição de substâncias inflamáveis. Ao final do mapa o grupo adicionou o 

símbolo que representa as substâncias inflamáveis.  

 Critério 2- Inter-relações: As palavras de enlace adotadas pelo grupo apresentam 

sentido nas conexões dos conceitos. Somente o termo ‘excesso’ estava escrito errado no mapa 

e ganhou destaque com uma seta pontilhada em direção à palavra para indicar a palavra 

corrigida. Todos os tópicos expostos no mapa contavam no material de apoio. Não foi 

identificada nenhuma relação cruzada no mapa.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: O mapa foi bastante explorado com os conceitos 

estudados pelo grupo especialista do tópico inflamáveis. O mapa ficou um pouco denso, mas 

os conceitos e as palavras de ligação foram dispostos de modo que o conteúdo foi repassado 

claramente.  

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha tracejada é classificado como 

Completo/Satisfatório. O grupo conseguiu organizar suas proposições de modo coerente na 

diagramação do mapa.  
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Figura 4.19 Mapa conceitual do grupo especialista: corrosivo. Arquivo próprio. 

 

 Critério 1- Conceitos: São organizados quatorze conceitos em caixas. O grupo 

iniciou com a simbologia das substâncias corrosivas no topo do mapa. Basicamente, nesse 

mapa, há três categorias de hierarquia: na primeira são caracterizadas as espécies químicas 

que são corrosivas; a segunda evidencia informações acerca do pH e a terceira são destacados 

casos de acidentes com substâncias corrosivas e prevenção. Com relação aos conceitos 

escolhidos para compor o mapa, identifica-se que o grupo soube utilizar parcialmente os 

conceitos válidos. Os exemplos de substâncias ácidas e básicas são conceitos que deveriam 

está em estruturados em caixas, entretanto o grupo encaixou esses termos no mapa como 

frases de ligação.  

 Critério 2- Inter-relações: Não existe relação cruzada entre os conceitos no mapa.  

As frases de ligação adotadas pelo grupo apresentam sentido nas conexões dos conceitos, 

embora os exemplos de compostos ácidos e básicos pudessem ser descritos como conceitos 

em caixas, pois apresentam um valor conceitual para o mapa de substâncias corrosivas.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: O mapa poderia ser mais explorado com os 

conceitos dispostos no material do grupo especialista corrosivo. 

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha contínua é classificado como 

Intermediário/Bom. O mapa expõe informações válidas, contudo poderia ser alterado segundo 

as indicações citadas no critério 2 e 3.  
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Figura 4.20 Mapa conceitual do grupo especialista: oxidante. Arquivo próprio. 

 

 Critério 1- Conceitos: São organizados somente sete conceitos em caixas. Apesar de 

poucos conceitos, se comparado esse mapa com os outros elaborados nessa segunda etapa, o 

mapa estabelece uma relação entre conceitos relevantes conectados por sucintas frases de 

ligação. O grupo considerou essencial apontar como conceitos: o termo oxidante no topo do 

mapa; a propriedade fundamental dessa classe, a qual consiste em liberar gás oxigênio para 

alimentar a combustão; a citação de um exemplo clássico, que é o peróxido de hidrogênio, 

conhecido também como água oxigenada; também se destacou um método para reduzir os 

riscos do poder oxidante; além de uma tomada de decisão em caso de acidentes com 

substâncias dessa classe.  No mapa é indicada a simbologia das substâncias oxidantes.  

 Critério 2- Inter-relações: Não existe relação cruzada entre os conceitos no mapa.  

As frases de ligação adotadas pelo grupo apresentam sentido nas conexões dos conceitos, 

caracterizando em um mapa claro e objetivo.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: O grupo conseguiu hierarquizar os conceitos de 

modo coerente e estruturou um mapa de boa estética. Não há termos repetitivos e longos.   

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha tracejada é classificado como 

Completo/Satisfatório. Mesmo que seja um mapa breve, não são apresentados erros 

conceituais e as conexões escolhidas foram claras e diretas.  

 



70 

 

 

Figura 4.21 Mapa conceitual do grupo especialista: tóxico. Arquivo próprio. 

 

 Critério 1- Conceitos: São organizados quarenta e seis conceitos em caixas. Pode-

se considerar que o mapa apresenta quatro níveis de hierarquia. O primeiro nível é 

caracterizado pelos combustíveis fosseis que são: gás natural, petróleo e carvão mineral. O 

grupo destaca que o carvão mineral é a única fonte não utilizada na indústria petroquímica. 

O segundo nível apresenta basicamente os produtos gerados na queima de substâncias 

orgânicas, como o clorofluorcarbono e o óxido nitroso, e na queima de hidrocarbonetos que 

são a água e o dióxido de carbono. Em paralelo são destacados os locais de descarte e uma 

consequência, que consiste na produção de gás metano. O terceiro nível de hierarquia expõe 

as substâncias tóxicas envolvidas no refino do petróleo e seus níveis de toxicidade, tais 

como: benzeno, tolueno, xileno, ácido sulfúrico e amônia. O quarto nível é exibido os 

estados físicos e sintomas após a inalação e ingestão desses componentes tóxicos, sendo 

destacados os órgãos que são facilmente afetados.  

 Critério 2- Inter-relações: O tópico de toxicidade é mais esclarecido nas frases de 

ligação, que acabaram sendo repetitivas. O grupo poderia utilizar outros termos para 

esclarecê-los. Destaca-se no mapa o conetivo ‘durante o refino produz’ que ganhou destaque 

Ingerido pode gerar 

a queima 
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com uma seta pontilhada em direção para indicar a palavra corrigida, a qual seria ‘durante a 

queima produz’. Essa alteração é relevante, porque os dois conceitos presentes na caixa ‘N2O’ 

e ‘clorofluormetano’ podem ser produtos originados na queima de substâncias orgânicas. 

Outro apontamento trata-se de um termo escrito errado na frase de ligação. Sugere-se que o 

termo ao invés de ser ‘ingerindo’ deveria ser substituído por ‘ingerido pode causar’ para 

apresentar mais clareza. Não existe relação cruzada entre os conceitos no mapa.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: O mapa apresenta uma boa estética e não apresenta 

conectivos longos. As três estrelas no mapa indicam a região que poderia ser alterada para 

melhor clareza nas conexões. O grupo escolheu as palavras: ‘tóxico’, ‘altamente tóxico’ e 

‘baixa toxicidade’ para compor o mapa como palavras de enlace, entretanto, a conexão dessas 

palavras como termo ‘estado físico’ não ficou bem compreensível. Por isso, aconselha-se que 

fosse refeito a relação entre as três palavras em destaque e o termo ‘estado físico’.  

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha contínua é classificado como 

Intermediário/Bom. O mapa expõe informações válidas, contudo poderia ser alterado segundo 

as indicações citadas no critério 2 e 3.   

 

 
Figura 4.22 Mapa conceitual do grupo especialista: explosivo. Arquivo próprio. 
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 Critério 1- Conceitos: São organizados dezessete conceitos em caixas. O grupo 

iniciou com a simbologia das substâncias explosiva conectada ao termo ‘explosivo’. Na 

mesma sequência, são dispostas as ações de prevenções para evitar que haja explosões. O 

grupo destaca a prevenção estrutural, que consiste em reduzir o numero de incêndios; uso de 

medidores de gases; sinalização do local, entre outras medidas preventivas. São citados os 

exemplos de substâncias dessa classe que estão presentes no refino do petróleo, que são: 

gasolina, metano, nafta, querosene. O grupo também acrescenta, como conceitos, as 

características dos compostos explosivos e ao final do mapa citam casos de acidentes 

ocasionados por vazamento de gases. O grupo indicou a plataforma, o local, o número de 

pessoas envolvidas no acidente e a data que ocorreu o evento.   

 Critério 2- Inter-relações: Identificou-se que os alunos ao estruturarem o mapa não 

souberam utilizar as frases de ligação de modo coerente em algumas partes do mapa. As 

estrelas apontam os locais aonde as relações não foram feitas adequadamente. Com relação 

aos conceitos: ‘gasolina’, ‘metano’, ‘nafta’ e ‘querosene’, os alunos indicaram como frase de 

ligação as características dessas substâncias, mas o uso não foi apropriado, pois os conceitos 

não estão conectados. A frase de ligação ‘lugares abertos e bem ventilados’ também não 

ficou adequada nessa colocação. Sugere-se que seja refeito essas considerações para 

estruturar melhor os conceitos. Identificou-se que não existe relação cruzada entre os 

conceitos no mapa.  

 Critério 3- Estrutura do mapa: O mapa apresenta erros de ligação e poucas 

informações conceituais, que não estão adequadamente estruturadas. 

 Nível do mapa: O mapa delineado por linha pontilhada é classificado como 

Incompleto/Regular. O mapa expõe informações válidas, contudo poderia ser alterado 

segundo as indicações citadas no critério 2.  

 

4.5 SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

4.5.1 Primeira sequência didática  

 

Neste tópico discute-se sobre a apresentação dos grupos de base para solucionar a 

situação-problema da narrativa. Relembrando o caso, o personagem Jonas, técnico em 

química, estava responsável em auxiliar seu amigo Paulo, técnico em segurança do trabalho 
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recentemente contratado, a compreender os processos de separação de misturas e outros 

envolvidos na ETA. Para solucionar o problema, os alunos deveriam assumir a 

responsabilidade de Jonas e estudarem sobre os processos, na dinâmica de grupo cooperativa 

Jigsaw, e no último encontro, apresentar uma proposta diferenciada com o intuito de 

esclarecer os processos. O Quadro 4.23, lista os grupos de base e suas respectivas ferramentas 

didáticas adotadas.  

Grupo de 

base 
A B C D E 

Ferramentas 
Slides e 

vídeo 
Slides 

Fantoche 

de meias 

Paródia e 

material de 

baixo custo 

Materiais 

de baixo 

custo 

Quadro 4.23 Ferramentas adotadas pelos grupos de base. Elaboração da própria autora. 

 

O diário de aula foi utilizado como instrumento de coleta de dados para esse momento 

e todas as observações registradas serão descritas a seguir referindo-se a todas as 

apresentações feitas pelos cinco grupos de base (A, B, C, D e E).  

Zabalza (2004) afirma que o diário de aula é constituído por arquivos que apresentam 

registros das impressões dos docentes vivenciadas em sala de aula. Este pode ser considerado 

como um instrumento de coleta de dados. Segundo o autor, é uma ferramenta que apresenta 

riqueza informativa e sistematicidade das observações recolhidas. Nesse instrumento, o 

observador registra suas reflexões individuais podendo relatar as atividades, avanços, recuos, 

dúvidas e inquietações (ZABALZA, 2004). No presente trabalho, todas as descrições 

referentes à apresentação dos grupos de base são baseadas nos registros arquivados no diário 

de aula. 

O grupo de base A utilizou como ferramenta o uso de slides contendo imagens e 

curtas explicações, além de um vídeo editado pelos alunos de cerca de 5 minutos que resumia 

todos os processos envolvidos na ETA de um modo dinâmico. Cada especialista explicou seu 

tópico de forma clara e detalhada. Identificou-se que todos os integrantes estavam bem 

empenhados nas suas falas. A primeira integrante explicou sobre o termo coagulação, que diz 

a respeito à desestabilização dos coloides pela ação dos agentes químicos como: sulfato de 

alumínio e água de cal, diferenciando da floculação que consiste na agitação lenta e mecânica 

nos floculadores para as partículas se aglutinarem. O segundo integrante diferenciou 

claramente o processo de decantação da flotação, além de esclarecer sobre a tensão superficial 

responsável pela formação das bolhas no processo de flotação, baseando-se fielmente ao 
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material de estudo. O integrante que falou sobre o processo de filtração explicou as 

características desse processo na ETA e o diferenciou da filtração à vácuo, que utiliza-se em 

outros processos industriais. A integrante que explicou sobre desinfecção explicou as questões 

envolvidas no processo de cloração e os agentes desinfetantes alternativos, que minimizam a 

formação de trihalometanos, que podem conter substâncias cancerígenas, como o clorofórmio. 

O quarto integrante destacou a importância de corrigir o pH,  com o uso de bicarbonato de 

sódio e cal hidratada, ressaltando os malefícios como a possível corrosão de tubulações e 

riscos para o ser humano após a ingestão. O quinto integrante explicou sobre a relevância da 

fluoretação, riscos à saúde com sua carência e excesso de flúor. Ao final, um vídeo foi 

exposto a fim de revisar todos os tópicos explanados. 

O grupo de base B apresentou com um integrante faltando. Esse grupo não estava 

com uma boa sintonia entre os integrantes. Identificou-se a falta de comprometimento de 

alguns alunos a partir da apresentação. Não houve um consenso na ordem mais propícia para 

iniciar a apresentação. Iniciou-se pelo integrante explicando o processo de fluoretação e 

correção de pH, que deveria seria um dos últimos a ser explicado, a fim de ter uma coerência 

na ordem dos processos na ETA. O aluno conseguiu esclarecer esse processo com auxílio de 

imagens da fluorose dental, riscos de cáries, tubulações corroídas e produtos químicos 

utilizados nos dois processos.  O segundo assunto foi coagulação e floculação. A integrante 

estava muito nervosa e leu suas considerações que estavam escritas em um papel, ainda 

gaguejou durante a leitura.  Não foi identificado empenho no trabalho por parte dessa 

integrante. A desinfecção foi o terceiro tópico a ser comentado. A integrante apenas falou 

sobre o processo de cloração, não destacando seus riscos e alternativas de desinfecção. A 

floculação e decantação foi o último a ser explicado. A integrante explicou os processos com 

auxílio de imagens, porém não se aprofundou nas técnicas. O tópico de filtração não foi 

discutido, pois o aluno especialista desse assunto não compareceu e os integrantes não se 

preocuparam em estar preparados para esse imprevisto.  

O grupo de base C apresentou um teatro com fantoche de meias, de um modo 

improvisado. Alguns minutos antes, o grupo quase desistiu da apresentação, pois não haviam 

feito o fantoche como pretendiam, declarou um dos integrantes. A apresentação foi feita com 

a ordem esperada para o processo de ETA: coagulação/floculação, decantação/flotação, 

filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Os integrantes explicaram suas técnicas 

com vozes diferenciadas, interpretando falas de bonecos. A explicação foi bem clara e 

objetiva.  
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O grupo de base D cantou uma paródia e apresentou um sistema de filtração 

utilizando a garrafa pet. A paródia é referente ao rap Fatality do cantor Projota. A letra desta 

música é toda composta por palavras com a letra F. O grupo buscou manter na paródia 

estrofes compostas de palavras com a letra F direcionada ao assunto discutido na ETA. A letra 

da paródia está descrita no Quadro 4.24. 

  

 
Quadro 4.24 Paródia a respeito do tratamento de água. Arquivo próprio. 

 

 

Após todos do grupo cantarem a paródia, um integrante especialista do processo de 

filtração esclareceu a técnica de separação de misturas, um experimento, com o auxílio de um 

filtro estruturado em uma garrafa pet. O sistema continha algodão, areia fina e cascalho. A 

água barrenta ao final do processo não ficou totalmente límpida, por conta da falta do carvão 

no sistema. 

O grupo de base E composto de quatro integrantes esclareceu sobre os processos 

envolvidos na ETA utilizando como recurso materiais de baixo custo. O primeiro integrante 

iniciou-se a explicação com o processo de coagulação e floculação. Na sua fala, foi ressaltada 

a captação da água bruta, a passagem da água por um sistema de grades com o intuito de reter 

elementos grosseiros. A seguir, o aluno explicou e exemplificou o processo de coagulação, 

um experimento, com o auxílio de uma garrafa pet contendo a água turva com sólidos em 

suspensão. Em uma base de outra garrafa pet, foi adicionado, cerca de 40 minutos antes da 

Água: recurso fundamental para existência da vida. 

Foi na água que a vida floresceu 

Difícil é imaginar forma de vida em sua ausência.  

 

É nosso dever fazer fundamento, formar, franquear. 

Finalmente fluirá. 

Fundiram fontes, formação fluvial. 

Felizmente favorece futuro formoso funcional. 

Firmeza, função, fui, formou! 

 

Etapa do processo de tratamento convencional 

Coagulação: fenômeno de agrupamento, impureza real. 

Floculação: flocos, flagelado.  

Decantação: separação de misturas heterogêneas. 

Filtração: Separação do líquido.  

Desinfecção: eliminação/destruição de organismos.  

Correção de pH: Adição de produtos químicos 

Fluoretação: Aplicação de compostos à base de flúor. 

 

Finja, firmemente, fomentar 

Fase, fator 

Finalmente findar.  
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apresentação, dois reagentes: sulfato de alumínio [Al2(SO4)3] e a cal virgem (CaO). As duas 

substâncias ao reagirem formaram o hidróxido de alumínio [Al(OH)3] que carregado 

positivamente aglutinaram os flocos de sujeira que estavam carregados negativamente e 

formaram-se os flocos, sendo caracterizado processo de floculação. A segunda integrante 

comentou a diferença entre o processo de decantação e flotação, esclarecendo todas as duas 

técnicas de separação de misturas. O terceiro integrante ilustrou o processo de filtração com o 

auxílio de um filtro de água estruturado dentro de uma garrafa pet. O sistema era composto 

dos seguintes materiais: algodão, carvão, areia grossa, areia fina e pedregulhos. O aluno após 

explicar o processo demonstrou que as impurezas presentes na água barrenta ficaram retidas 

no sistema de filtração e tornou a água límpida. A quarta integrante esclareceu o processo de 

desinfecção, destacando somente o uso da técnica cloração. Em sua fala, comentou-se sobre 

as ações do agente químico utilizado. A aluna também explicou sobre o processo de 

fluoretação e a correção de pH, ressaltando as substâncias químicas envolvidas.  

 

4.5.2 Segunda sequência didática  

 

Neste tópico discute-se sobre a apresentação dos grupos de base para solucionar a 

situação-problema da narrativa “Melhor prevenir do que remediar”. Recapitulando o caso, a 

engenheira em segurança do trabalho, Rita, solicitou em uma reunião, que os técnicos da área 

elaborassem uma cartilha lúdica para distribuir a todos os funcionários da empresa. O intuito 

da cartilha visava conscientizar os trabalhadores sobre a periculosidade de substâncias 

químicas. No caso, os alunos assumiriam a responsabilidade de estudar sobre as classes de 

produtos perigosos e construírem, em grupo, a cartilha para ser apresentada no último 

encontro.  

O conteúdo da cartilha foi estruturado pelos alunos dos grupos de base. Segundo os 

discentes, baseando-se nas cinco classes de produtos perigosos, foi realizado um levantamento 

dos tópicos relevantes para serem inseridos à cartilha e, em seguida, os alunos adaptaram o 

conteúdo aos recursos escolhidos para compor o material.  Para facilitar a elaboração da 

cartilha, os alunos tiveram acesso a uma folha de orientação disponibilizada pela 

pesquisadora. As orientações para a confecção da cartilha eram: ideias de recursos para 

compor a cartilha (entrevista, jogos, reportagem, curiosidade, mito versus verdade); 

indicações de dimensões e tipos de fontes para o corpo do texto; instruções para referenciar 

segundo as normas da ABNT; alertas sobre os plágios; dica de software para elaborar a 
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cartilha (Power Point); exigência para salvar o arquivo em pdf, com intuito de evitar a perda 

da formatação da cartilha.  

O objetivo da construção da cartilha foi que os discentes elaborassem um material 

educativo, com leitura descontraída e de fácil compreensão dos tópicos a serem tratados. As 

cartilhas foram apresentadas no quarto encontro e será detalhada a apresentação segundo as 

anotações contidas no diário de aula. 

O grupo de base A escolheu diversificados recursos para compor a cartilha. Todos os 

integrantes apresentaram a cartilha interagindo com o restante dos alunos da sala e explicaram 

com clareza e segurança os cinco tópicos. Identificou-se domínio do conteúdo por parte dos 

alunos.  

Iniciou-se o tópico das substâncias corrosivas com um passatempo de caça palavras. 

Nesse momento uma integrante interagiu com a turma para incentivá-los a buscarem as 

palavras escondidas na grade de letras emaranhadas. O texto era composto de informações 

básicas sobre as substâncias corrosivas. Distinguia as propriedades, ácidos e bases; citava os 

riscos ao corpo humano ao entrar em contato com essas substâncias; além de alguns 

exemplos. O grupo também disponibilizou o gabarito, para o leitor ter acesso. O Quadro 4.25 

revela o caça palavras elaborado pelo grupo A, acompanhado do gabarito.  

          
Quadro 4.25 Caça palavras sobre a classe de substâncias corrosivas. Arquivo próprio. 
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 Com relação ao tópico de inflamáveis o grupo simulou uma entrevista no momento da 

apresentação. Dois integrantes, em um diálogo, conversaram sobre os riscos das substâncias 

inflamáveis. Um aluno interpretou um repórter que questionou ao entrevistado sobre o 

transporte de cargas dessa classe. Eles conversaram sobre o rótulo de risco para esse tipo de 

carga e o manuseio dessas substâncias durante o transporte. Os alunos explicaram com auxílio 

de imagens, como reconhecer em um painel de segurança, as informações que indicam o 

número de risco e o número da ONU.  

No tópico de substâncias tóxicas, o grupo expôs curiosidades a respeito do gás GLP 

(Gás Liquefeito de Petróleo), gás sulfídrico e amônia. Na cartilha, o grupo ressaltou sobre o 

gás GLP que se encontra no botijão aprisionado à elevada pressão convertendo-se na forma 

líquida. Foi destacado que devido o GLP ser um gás toxico asfixiante e inodoro, é 

aconselhável adicionar um composto à base de enxofre para revelar sua presença em caso de 

vazamento. Sobre o gás sulfídrico, ressaltou-se que este gás já foi responsável por muitos 

acidentes na plataforma por ser extremamente tóxico e inflamável. É um gás resultante de 

processos de biodegradação da matéria orgânica, que apresenta odor semelhante a ovo podre, 

entretanto, em elevadas concentrações, pode inibir o sentido do olfato. Por esse motivo, nas 

plataformas é frequente a disponibilização aos empregados de máscaras de fuga presas à 

cintura durante o período de trabalho. Com relação aos riscos e toxicidade da amônia, o grupo 

enfatizou uma reportagem emitida no dia 06 de abril de 2017 sobre o esclarecimento da 

empresa JBS, um frigorífico, que foi vítima de vazamento de amônia em sua unidade de 

Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul.  

Na classe de substâncias explosivas, o grupo detalhou sobre a atmosfera explosiva e os 

métodos de proteção para essas áreas, tais como: confinamento da explosão, que consiste em 

um compartimento que resiste a pressão em casos de explosão; a segregação da faísca, que é 

um método que separa fisicamente a atmosfera potencialmente explosiva da área classificada 

como fonte de ignição, que são cruciais à explosão; e a prevenção, que consiste no controle da 

fonte de ignição para não possuir energia elétrica ou térmica suficiente para detonar atmosfera 

explosiva. Também são listadas medidas de prevenção para evitar incêndio e explosão. Uma 

curiosidade destacada pelo grupo foi que a NR 16 (Norma Regulamentadora) assegura ao 

trabalhador o adicional de 30% sobre o salário em atividades com operações com explosivos.  

Para abordar a classe de agentes oxidantes, o grupo estruturou um passatempo 

conhecido como palavras cruzadas. Citou-se o peróxido de hidrogênio como exemplo. Foi 

abordado sobre a característica de um agente oxidante, que é liberar rapidamente oxigênio 
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para sustentar a combustão. Comentou-se sobre os peróxidos orgânicos serem termicamente 

instáveis e sofrerem decomposição exotérmica criando risco de explosão ou podendo 

ocasionar um incêndio.  

O grupo de base B estruturou uma cartilha com a formatação pouca inapropriada, 

com relação às dimensões da fonte, que eram pequenas em alguns slides, por esse motivo 

dificultou a visualização durante a apresentação. Contudo, o grupo conseguiu diversificar os 

recursos para abordar as cinco classes de produtos perigosos. Durante a apresentação, todos os 

componentes do grupo apresentaram os tópicos de modo claro e objetivo. Também 

interagiram com os colegas para realização de alguns passatempos.  

No tópico de inflamáveis, os alunos deram destaque a curiosidades acerca do assunto, 

com o auxílio de slides. Um dos assuntos em destaque foi sobre o uso de uma vestimenta de 

proteção do tronco e dos membros superiores e inferiores, conhecido comumente como 

macacão anti-chamas. O nome dessa vestimenta é macacão RF (resistente ao fogo), a qual 

reduz a possibilidade de queimaduras de segundo e terceiro grau. Também enfatizaram a NR 

20, a Norma regulamentadora que tem por objetivo estabelecer requisitos mínimos para 

segurança no trabalho ao manipular substâncias consideradas inflamáveis. Ainda nesse tópico, 

o grupo enfatizou uma reportagem referente ao dia 25 de novembro de 2015, a qual um 

trabalhador morreu, aos 57 anos, devido um acidente ocasionado por arraste de uma 

empilhadeira que gerou uma faísca. Após o contato com tubos de aerossol presente em um 

depósito de inflamáveis, provocou uma explosão.  

Para tratar o assunto de substâncias corrosivas, o grupo elaborou um caça-palavras, 

com o intuito do leitor interagir com o conteúdo e aprender de modo descontraído. O caça 

palavras elaborado apresenta um grau de dificuldade maior comparado ao caça palavras do 

grupo A. O passatempo continha um texto para completar as frases e as palavras associadas 

aos espaços em branco deveriam ser encontradas no quadro de caça palavras.  

O tema de substâncias oxidantes foi explorado utilizando um caça palavras, um 

depoimento sobre acidente com agentes oxidantes e curiosidades dispostas no tópico: você 

sabia? O caça palavras foi composto de um parágrafo comentando-se sobre agentes oxidantes, 

com palavras em destaque, em negrito, para serem encontradas no quadro de letras 

emaranhadas. O depoimento esclarece um acidente que ocorreu com um trabalhador que ao 

erguer um balde contendo solução aquosa de permanganato de potássio, um forte agente 

oxidante, o material de dentro do balde foi ejetado sobre o homem após uma reação imediata 

com materiais redutores que poderia está presente nos contêineres. Esse relato alerta o risco 
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ao manusear esses tipos de substâncias e os cuidados que poderiam ser assumidos. No tópico 

de curiosidades comenta-se sobre a alta reatividade do permanganato de potássio, que pode 

ocasionar um incêndio ao entrar em contato com substâncias orgânicas. Comenta-se da 

reatividade dos agentes redutores, como tiossulfato de sódio, com agentes oxidantes. Um 

alerta sobre a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) indica se o 

agente oxidante ou redutor é forte ou fraco, advertindo sobre reações perigosas.  O Quadro 

4.26 exibe os recursos escolhidos pelo grupo para tratar das substâncias oxidantes.  

 
Quadro 4.26 Caça palavras sobre a classe de substâncias oxidantes. Arquivo próprio. 

 

Para abordagem das substâncias tóxicas, um passatempo de palavras cruzadas foi 

disposto para o leitor. As dicas das palavras cruzadas envolviam exemplos de substâncias 

envolvidas no refino que são consideradas tóxicas; os sintomas após inalar ou ingerir esses 

compostos e outras informações voltadas a essa classe. O grupo também destacou os símbolos 

que englobam essa classe diferenciando a classe tóxica e muito tóxica.  

No tópico de explosivos, os alunos listaram alguns questionamentos para ser discutido 

se a informação é considerada mito ou verdade.  Destaque-se a pergunta: “Botoeiras à prova 

de explosão não seria uma forma de prevenção contra explosões?”. As botoeiras são 

recomendadas para serem utilizadas em ambientes como plataformas ou refinarias de 

petróleo. São compostas por um sistema resistente e vedadas para não ocorrer explosão. Ao 

final da cartilha estavam dispostos os gabaritos referentes a todos os passatempos.  
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O grupo de base C priorizou somente um recurso para a abordagem das cinco classes 

de produtos perigosos. O recurso escolhido foi mito versus verdade. A apresentação do grupo 

foi bem objetiva e não tão interativa quanto dos outros grupos. Como somente um recurso foi 

explorado, no início a turma se interessou em responder se era mito ou verdade, as 

afirmações. Possivelmente, se outros recursos fossem explorados, o grupo teria um melhor 

proveito durante a apresentação. O Quadro 4.27 descreve um exemplar da classe de 

substâncias explosivas, que foi utilizado como padrão na abordagem das outras classes.  

 

 

               
Quadro 4.27 Mito x verdade da classe de substâncias explosivas. Arquivo próprio. 

 

O grupo de base D mesclou alguns recursos para compor a cartilha. O grupo 

apresentou oralmente sua cartilha e ao final, buscando melhor interação com a turma, realizou 

uma dinâmica conhecida como forca, para abordar diferentes palavras chaves dos assuntos 

vistos.  

Para abordar o tema inflamável, o grupo comentou não só exemplos de acidentes com 

substâncias inflamáveis como alertou para o risco de incêndio ao haver fumo próximo à zona 

de risco. No tópico de substâncias corrosivas, os alunos alertaram sobre o uso de EPI ao entrar 

em contato com esse tipo de produto e a aplicação do método de neutralização para redução 

de perigo. Para o assunto de oxidantes, o grupo realizou a atividade denominada dominox de 

palavras, um jogo semelhante às palavras cruzadas.  Destacaram-se os peróxidos orgânicos e 

enfatizou-se um método bastante eficiente para reduzir os riscos das substâncias oxidantes 

que é diluir em água, que reduz o poder oxidante e sua instabilidade. O Quadro 4.28 exibe o 

modelo do passatempo acompanhado do gabarito. Para a classe dos explosivos, foram 
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enfatizados os exemplos de substâncias; como deve ser feito o manuseio e o transporte desses 

compostos.  

 

              
Quadro 4.28 Dominox sobre a classe de substâncias oxidantes. Arquivo próprio. 

 

O grupo de base E foi o grupo que conseguiu estruturar a cartilha de um modo mais 

organizado e proveitoso para o leitor. O grupo se preocupou em explorar uma introdução para 

apresentar a cartilha ao leitor, adicionou o sumário e detalharam informações relevantes sobre 

as cinco classes de produtos perigosos em estudo.  A inclusão de muitas ilustrações facilitou a 

compreensão da mensagem a ser transmitida no texto. O texto apresentou linguagem 

compreensível, legível e esclarecedora. Os alunos elaboraram em média 3 a 4 páginas para ser 

descrito cada classe. Ao final elaboraram um tópico de considerações finais resaltando a 

importância pontos importantes para evitar acidentes no trabalho que estão em contato com 

essas substâncias. Também foi exposto um tópico que aborda somente curiosidades gerais 

sobre a periculosidade química e um jogo de palavras cruzadas que envolve todas as classes. 

Somente as referências bibliográficas não foram listadas seguindo as normas da ABNT.   

No tópico de substâncias inflamáveis, o grupo criou um personagem denominado 

Capitão NR20, que introduz a cartilha conversando com o leitor sobre essa Norma 

Regulamentadora. São comentados os principais riscos de acidentes em locais onde há 
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inflamáveis. São detalhados meios de prevenções esclarecidas com auxílio de imagens 

legendadas. A cartilha traz recomendações, como plano de ação e comunicação que deve ser 

feito em caso de emergência.  

No tópico de substâncias corrosivas, os alunos exemplificam as substâncias dessa 

classe e citam os danos que pode acarreta ao ser humano ao entrar em contato com tais 

compostos. É listada uma variedade de precauções como o uso de EPI (Equipamento de 

Proteção Individual), que são representados por figuras e dados orientações para entrar em 

contato com o produto de modo cauteloso. São descritos a procedência que deve ser feita em 

caso de acidente com as substâncias corrosivas e as técnicas que devem ser adotadas com o 

intuito de minimizar os perigos desses compostos, como: reação de neutralização ou diluição 

da substância. São orientadas como encontrar as informações sobre o risco químico no rótulo 

do produto.   

Para a classe de substâncias oxidantes, comentou-se sobre os exemplos, recomendação 

de segurança ao manuseá-los e medidas preventivas simples para evitar acidentes. Para as 

substâncias tóxicas, foram citados os exemplos; os efeitos dessa classe ao contaminar o 

organismo; detalhado os sintomas em caso de contaminação via inalatória, via dérmica e via 

oral; são descritos como deve ser feita a manipulação dessa classe e como proceder em casos 

de incidentes. Na classe de substâncias explosiva são evidenciados: os exemplos; as 

características desses compostos; as medidas de proteção e as placas de sinalização desse 

risco.  
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5 CONSIDERAÇÕES 

O presente trabalho almejou desenvolver duas sequências didáticas inspiradas na 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), que foi estruturada baseando-se na 

associação de duas metodologias ativas de ensino, com o intuito de favorecer possíveis 

contribuições para uma aprendizagem significativa. As sequências didáticas abordaram dois 

temas, na disciplina de Química, relevantes para a área de segurança do trabalho, os quais 

foram: os processos envolvidos no tratamento de água e periculosidade de substâncias 

químicas.  

Compreende-se que o produto educacional intitulado ‘A chave para a aprendizagem’, 

desenvolvido no curso de mestrado profissional, atuará como um instrumento didático 

pedagógico, que visa auxiliar o trabalho docente e colaborar positivamente com o processo de 

ensino e aprendizagem. As sequências didáticas reúnem uma série de atividades altamente 

estruturadas com a finalidade de tornar o processamento de aprendizado mais eficiente. 

Procurou-se confeccionar um produto educacional que oriente os docentes possíveis caminhos 

para usufruir de metodologias ativas de ensino em suas futuras aulas e que disponibilize 

recursos práticos e de fácil acesso. Almeja-se que esse produto educacional, sirva de suporte, 

incentivo e alternativa para o professor que busca acolher mudanças na sua prática de ensino.  

A validação do produto se deu por intermédio de uma intervenção didática em um 

curso técnico em segurança do trabalho, a partir da aplicação de duas sequências didáticas 

presentes no produto educacional. Foi possível identificar que as dinâmicas e os recursos que 

estruturam as aulas possibilitou que o professor atuasse como um mediador e o aluno se 

sentisse motivado a ser o principal agente ativo em sala. Acarretou, também, no 

aperfeiçoamento de trabalhos feito de modo cooperativo, que diferem de trabalhos feitos em 

grupos tradicionais.  

Espera-se que a abordagem desses temas com os alunos tenha sensibilizado-os quanto 

à relevância de conhecer sobre os processos químicos envolvidos no tratamento de água. 

Como o acesso a água tratada faz parte do contexto social deles e muitos não conheciam a 

respeito dos processos envolvidos no tratamento de água, ressalta-se a importância em estudar 

esse tópico em sala. Buscou-se que o aluno, futuro técnico em segurança do trabalho, fosse 

despertado quanto seu papel de multiplicador de conhecimento e influenciador para alertar 

outros trabalhadores quanto os possíveis riscos químicos presentes no ambiente de trabalho. 

Ressalta-se que o professor da disciplina de Química pode adotar esse material, não 
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exclusivamente em um curso técnico de segurança do trabalho, pois os assuntos envolvidos 

abordam questões sociais relevantes para a aprendizagem dos alunos.  

Os dois assuntos foram introduzidos em sala de aula com o auxílio de um caso 

investigativo, a qual assumiu o papel de um pseudo-organizador prévio. Nesse caso, foi um 

material introdutório que pretendeu nortear os conceitos a ser apreendido e estimular a 

aprendizagem do tópico em estudo. As duas narrativas assumiram a função de ponte cognitiva 

entre o que o aluno sabia acerca do tópico a ser estudado e o que ele deveria conhecer para 

aprender de modo significativo. Admite-se que o uso dos casos investigativos alcançou os 

objetivos educacionais que eram esperados, conforme Silva, Oliveira e Queiroz (2011) 

ressaltam. Os alunos foram estimulados a exercerem a tomada de decisão para solucionar a 

situação problema dos casos; a comunicação oral dos alunos foi aperfeiçoada; muitos 

discentes apresentavam dificuldade para se expressar bem nas apresentações e se sentiam 

envergonhados, porém após o segundo caso, já estavam mais empenhados e confiantes; a 

confecção dos trabalhos em grupo cooperativo foi estimulada e propiciou um 

desenvolvimento de um pensamento crítico por parte dos alunos com relação aos temas 

estudados.  

 Aponta-se que após a realização da leitura do caso investigativo, a literatura aconselha 

recolher as ideias prévias dos alunos para averiguar quais conceitos o aluno já predispõe, em 

relação ao tema abordado, para posteriormente ser realizado um levantamento de evolução de 

conceitos apreendidos. Entretanto, nesse trabalho, não foi possível fazer esse levantamento, 

uma vez que a dinâmica da sala cooperativa Jigsaw, adotada em sala, não possibilita 

averiguar individualmente a consideração de cada aluno, e sim em grupos. Por esse motivo, as 

evidências de aprendizagem significativa não serão identificadas por evolução de conceitos, 

mas avaliando-se o comportamento dos alunos em sala e as evidências pontuais apresentadas 

nos mapas conceituais confeccionados pelos grupos especialistas e nas apresentações dos 

grupos de base no último encontro.  

 Tendo em vista o método cooperativo de aprendizagem Jigsaw, constatou-se que essa 

dinâmica viabilizou que os alunos realizassem as atividades de modo cooperativo. Ressalta-se 

que proporcionou um ambiente interativo, a qual os alunos partilharam os conhecimentos, 

aceitavam opiniões postas ao grupo, alguns questionavam e outros solucionavam as dúvidas 

que surgiam, ou seja, houve uma troca de conhecimentos. Cada integrante assumiu uma 

responsabilidade individual de modo que todos contribuíssem para o andamento das 

atividades. 
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Recapitulando os cinco elementos essenciais da aprendizagem cooperativa, 

mencionada por Johnson, Johnson e Holubec (1999), destaca-se, primeiramente, a 

interdependência positiva.  Esse componente foi identificado durante os encontros ao observar 

que os alunos trabalharam em seus pequenos grupos compartilhando informações e 

oferecendo auxílio mútuo e cada integrante assumiu uma responsabilidade para executar certa 

tarefa. O segundo item foi a interação promotora cara a cara entre os indivíduos. Percebeu-se 

que os membros dos grupos encorajavam uns aos outros para persistirem e se dedicarem na 

realização das tarefas, possibilitando o processamento da informação de modo eficaz. O 

terceiro componente notado foi a responsabilidade pessoal e individual, a qual cada aluno 

assumiu o compromisso de estudar e se empenhar na execução de um encargo. O quarto 

tópico são as habilidades interpessoais e de pequenos grupos. Essas habilidades foram notadas 

quando os alunos se comunicavam de modo claro, aceitavam e apoiavam as opiniões 

disponibilizadas aos grupos. O quinto item é o processamento grupal, que foi perceptível no 

momento que os grupos refletiam sobre as ações que eram válidas e dispensáveis para 

solucionar o caso.  

No que concerne à reunião dos grupos especialistas, a análise dos dados evidencia que 

a experiência didática revela algumas evidências de aprendizagem significativa. São estas: a 

transição de significados entre os integrantes dos grupos, pois é favorecida a comunicação 

entre os alunos; a troca de ideias e externalização de suas interpretações, durante a confecção 

dos mapas conceituais nos grupos especialistas, e quando os mapas são explicados para os 

outros integrantes no grupo de base.   

Ponderando as análises dos mapas conceituais, destacar-se-ão as tendências 

observadas nos três critérios estipulados por Moreno et al. (2007). O primeiro critério avalia 

os conceitos expostos nos mapas e os níveis de hierarquia conceitual. Identifica-se na primeira 

intervenção que os tópicos: ‘cloração’ e ‘correção de pH /fluoretação’ foram os únicos mais 

bem explorados, que não apresentaram conceitos equivocados. Foram estruturados com os 

conceitos mais gerais no topo, seguido dos intermediários e acompanhados dos mais 

específicos na parte inferior do mapa. Desse modo, esses mapas conseguiram atingir ao um 

nível destacado por Moreira (2011), a qual os mapas não são estruturados para classificar 

conceitos, mas sim relacioná-los apresentando uma hierarquia organizacional. Na segunda 

intervenção, identificou-se que os mapas ‘inflamáveis’, ‘oxidantes’ e ‘tóxicos’ que atingiram 

o mesmo nível explicitado anteriormente.  
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O segundo critério, que analisa as inter-relações, ou seja, as palavras de enlace usadas 

como conectivos dos conceitos, foi avaliado. Observou-se que na primeira intervenção os 

mapas conceituais dos temas: ‘filtração’ e ‘fluoretação/ correção de pH’, foram estruturados 

com frases de ligação claras, suscitas e com significado lógico, apresentando sentido nas 

conexões dos conceitos. Na segunda intervenção, somente os tópicos: ‘corrosivo’ e ‘oxidante’ 

expõem as frases de enlace conforme características citadas acima. Os outros mapas foram 

constituídos de pouco conceito, palavras repetitivas ou mal utilizadas. Ressalta-se que 

nenhum grupo especialista, nas duas intervenções, conseguiu estabelecer uma relação cruzada 

nos mapas, refletindo deficiência na integração de mapas conceituais.  

O terceiro critério, que avalia a estrutura do mapa, foi analisado. Com relação à 

primeira intervenção ressalta-se que os mapas conceituais dos tópicos: ‘filtração’ e 

‘fluoretação/ correção de pH’ são os únicos que foram bem estruturados e visivelmente 

esclarecidos. Na segunda intervenção, somente o tópico ‘oxidantes’ apresentou uma estética 

boa e não foi citada nenhuma alteração para melhorias do mapa. Houve mapas que 

conseguiram estabelecer relações entres os conceitos expostos, mas poderiam ser mais 

explorados e precisavam reajustar detalhes para aperfeiçoamento dos mapas.  

Após averiguar o nível dos mapas conceituais construídos nas duas intervenções e 

compará-los, identificou-se que os mapas conceituais feitos na primeira intervenção dos 

tópicos: ‘coagulação’ e ‘floculação’ foram considerados insatisfatórios, por conta de terem 

sido estruturados como fluxogramas e não mapas conceituais. O mapa de ‘flotação e 

decantação’ foi classificado como incompleto, porque o grupo utilizou conectivos repetitivos, 

conceitos equivocados e estabeleceu poucas relações entre esses dois assuntos. Entretanto, 

identifica-se que na segunda intervenção os alunos, de modo geral, compreenderam como 

deveria ser estruturado um mapa. O único que foi caracterizado como incompleto na segunda 

intervenção foi a classe dos materiais ‘explosivos’. Os alunos estruturam um mapa com 

conceitos e palavras de enlace, mas não souberam usufruir de modo coerente essas ligações 

em parte do mapa. Como o mapa apresentou erros de ligação e poucas informações 

conceituais foi considerado incompleto. Ainda na segunda intervenção, identificou-se que os 

mapas dos tópicos: ‘corrosivo’ e ‘tóxico’ foram considerados com o nível intermediário. O 

fator principal para não terem sido classificados como satisfatório foi apresentar palavras 

repetitivas e conceitos que poderiam ser mais explorados. Contabilizando um total de onze 

mapas conceituais, somente cinco mapas foram classificados como satisfatório.  
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Mediante o exposto, identificou-se que o mapa conceitual é um recurso de 

aprendizagem que pode ser utilizado como instrumento de avaliação de aprendizagem, pois 

seu uso possibilita ao aluno externalizar suas interpretações ao criar seu mapa conceitual. 

Nesse momento, há uma oportunidade dos alunos se comunicarem entre si e trocarem ideias 

durante suas explicações sobre o mapa. Desse modo, o emprego do mapa conceitual pode 

contribuir no favorecimento de uma aprendizagem significativa.  

Tendo em consideração a reunião dos grupos de base, observou-se que o método 

cooperativo Jigsaw permitiu que os alunos pudessem se expressar; compartilhar diferentes 

opiniões; aprender a respeitar a opinião do outro e estabelecer um acordo em comum para 

melhor fluidez do trabalho. A respeito das apresentações orais dos grupos de base, foi um 

momento em que os alunos puderam treinar e aperfeiçoar a retórica. Grande parte dos alunos 

demonstrou um domínio no assunto explicitado, pois conseguiram explicar o conteúdo com 

segurança, com detalhes e os trabalhos foram expostos com criatividade.  

É valido ressaltar que não se consegue de imediato mensurar se a aprendizagem foi 

significativa ou não, já que é um trajeto a ser percorrido. Somente indícios podem ser 

destacados. O importante é propiciar um ambiente que seja interativo a partir da aplicação de 

um material que utilize recursos e assumam um referencial de serem caracterizados como 

potencialmente significativo. Por fim, considera-se que as UEPS adotadas favoreceram a 

participação ativa dos alunos na construção de seus próprios saberes. A proposta de 

estruturação na forma de UEPS se mostra viável para o conteúdo de química direcionado para 

o curso de segurança do trabalho podendo ser readaptado de acordo com a necessidade do 

docente. 
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   O material “A chave para a 

aprendizagem” consiste em um 

guia de orientação constituída 

de duas sequências didáticas 

inspiradas na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa 

(UEPS) defendida por Marco 

Antonio Moreira. A presente 

UEPS reúne uma série de 

atividades que foram realizadas 

ao longo da aplicação de uma 

pesquisa de Mestrado 

Profissional em Ensino de 

Ciências. A proposta nessa UEPS 

é associar dois métodos de 

ensino: o estudo de Caso e a 

Aprendizagem Cooperativa 

Jigsaw, e analisá-los como 

estimuladores de uma 

aprendizagem significativa num 
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   O primeiro tema refere-se 

aos processos de separação 

de misturas e as substâncias 

químicas que são aplicados 

em uma estação de 

tratamento de água. O 
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periculosidade química de 

produtos perigosos. O 

público-alvo foram alunos do 

2° módulo do técnico 

subsequente em segurança 

do trabalho, de uma 

Instituição pública Federal 

localizada no Norte do estado 

do Rio de Janeiro.  
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O primeiro caso investigativo 

narra um diálogo entre um 

técnico em química, que atua 

no laboratório de análises 

químicas de uma ETA, e um 

estagiário na área de 

segurança do trabalho, 

recentemente contratado, que 

se sente ainda inseguro com 

relação aos processos 

envolvidos na ETA. O problema 

a ser solucionado refere-se à 

necessidade do estagiário 

compreender urgentemente as 

principais etapas envolvidas no 

tratamento de água, para ter 

um ótimo desempenho no 

estágio.  Para isso, os alunos 
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papel do técnico em química e 
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esclarecer os procedimentos 
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periculosidade de produtos 
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confeccionarem uma cartilha 
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das substâncias a fim de 

conscientizar trabalhadores de 

uma refinaria de petróleo sobre 

riscos químicos. 

Essa UEPS constitui-se em um 

guia de orientação para futuras 

aplicações em sala de aula, 

uma vez que essa ferramenta 

didática contribui na 

construção da aprendizagem 

dos estudantes a partir dos 

conceitos trabalhados pelo 

docente.  
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especialistas.  

Materiais distribuídos aos grupos de base  
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de Água. Aracruz, junho, 2016. Disponível em: 
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em março de 2017. 
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2017.  
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Coagulação 
e 

Floculação 

2

Decantação 
e 

Flotação 

Filtração Desinfecção
Correção 
de pH e 

fluoretação



SEGUNDO  

ENCONTRO

5

Tempo es t imado:  
120  minutos

Primeiro caso  Encontro dos integrantes 
especialistas, negociação de 
significados e confecção dos 
mapas conceituais de cada 

grupo especialista. 

Coagulação e 
Floculação 

Decantação 
e 

Flotação 

Fluoretação

Temas especialistas Discussões Referências

* Química da 
coagulação 
* Papel dos 
coagulantes 
* Floculadores 

Maia, A. S.; Oliveira, W.; Osório, V.K.L. 
Da água turva à água clara: o papel do 
coagulante. Química Nova na Escola, 
v.18, nov., 2003. 

* Misturas e separação 
sólido-líquido 
*Tipos de filtração  

Sanches S.M.; Silva C.H.T.P.; Vieira E. 
M. Agentes desinfetantes alternativos 
para o tratamento de água. Química 
Nova na Escola, v.17, maio, 2003 

Noll, R.; Oliveira, I. L.Fluoretação das águas de 
abastecimento público no âmbito da 
CORSAN.In: XXVII Congresso Interamericano 
de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2000, 
Porto Alegre-RS. Anais do XXVII Congresso 
Interamericano de Engenharia Sanitária e 
Ambiental. Rio de Janeiro: ABES, 2000 

Filtração 

Desinfecção

* Flotação  versus 
Decantação 
* Processos 
industriais 

Massi L.; Sousa S.R.; Laluce C.; 
Jafelicci M.J. Fundamentos e Aplicação 
da Flotação como 
Técnica de Separação de Misturas. 
Química Nova na Escola, v.28, maio, 
2008. 

Bastos, A.R.; Afonso, J.C. Separação 
sólido-líquido: centrífugas e papéis de filtro. 
Quimica Nova, v. 38, n.5, p. 749-756, 2015. 

* Cloração 
* Tratamento de água 
na remoção de 
trihalometanos 
* Desinfetantes 
alternativos 

*Fluoretos 
*Mecanismo de ação 
do flúor 
*Teor de flúor ideal 
*Efeitos adversos 6



TERCEIRO  

ENCONTRO

Tempo es t imado:  
120  minutos

Primeiro caso  Encontro dos grupos de base, 
exposição oral dos mapas 

conceituais e troca de 
conhecimentos em uma 
perspectiva integradora. 

Discussões dos grupos para a 
apresentação de uma solução 

para o caso. 

7



QUARTO  

ENCONTRO

Tempo es t imado:  
120  minutos

Primeiro caso  Apresentação dos grupos de base: 
momento de retomar todos os 

tópicos em perspectivas diferentes. 
Exposição dos grupos de base de 

uma solução para o caso: 
momento também do professor 

avaliar a aplicação do 
conhecimento. 

8
Ferramentas Slides

Slides e 
vídeo

Paródia e 
material de 
baixo custo 

Material de 
baixo custo 

Grupos A B C D

Fantoche 
de meias

E

Nessa apresentação final

conta-se com a livre

expressão dos alunos e

diversas ferramentas podem

ser exploradas.



PRIMEIRO  

ENCONTRO Tempo es t imado:  
30  minutos

Segundo caso 
 Uso de um pseudo- 

organizador prévio: o caso 
“Melhor prevenir do que 

remediar”.  

Melhor prevenir do que remediar 

9



Segundo caso 

10



PRIMEIRO  

ENCONTRO

11

Tempo es t imado:  
90  minutos

Segundo caso  Uso da estratégia de ensino: sala 
cooperativa Jigsaw.  Separação 

dos grupos de base e distribuição 
das apostilas que apresentam a 
visão geral do assunto. Leitura 

dos textos e sorteio dos 
integrantes especialistas.  

Material distribuído aos grupos de base  

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Coletânea de 
manuais técnicos de bombeiros 19 - Acidentes envolvendo produtos 
perigosos. p. 497- 533. São Paulo, 2006.  

Sorteio dos Grupos especialistas (Periculosidade de substâncias químicas) 
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SEGUNDO  

ENCONTRO

5

Tempo es t imado:  
120  minutos

Segundo caso  Encontro dos integrantes 
especialistas, negociação de 
significados e confecção dos 
mapas conceituais de cada 

grupo especialista. 

Inflamáveis 

Corrosivas 

Oxidantes 

Tóxicas 

Explosivas 

Temas especialistas Discussões Referências

* Sólidos, líquidos e vapores 
inflamáveis 
*Substâncias da classe 
*Limites de inflamabilidade 
*Ponto de fulgor 
*Número de classe 
* Manejo e transporte 

Todos os temas 
especialistas teve por 
referencial  o material 
 distribuído ao grupo de 
base: 

CORPO DE BOMBEIROS 
DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. Coletânea de 
manuais técnicos de 
bombeiros 19 - Acidentes 
envolvendo produtos 
perigosos. p. 497- 533. São 
Paulo, 2006. 

* Substâncias da classe 
* Características da classe 
* Casos de acidente 
* Medidas preventivas 

* Substâncias da classe 
* Medida preventiva em caso de 
acidente 
* Características da classe 
* Métodos de redução de risco 

* Sólidos, líquidos e vapores 
tóxicos 
* Substâncias da classe 
envolvidas no refino de petróleo 
* Riscos frente a ingestão e 
inalação 

12

* Substâncias da classe 
* Medida preventiva em caso de 
acidente 
* Características da classe 
* Métodos de redução de risco. 
* Exemplos de acidente por 
vazamento de gases  



TERCEIRO  

ENCONTRO

Tempo es t imado:  
120  minutos

Segundo caso  Encontro dos grupos de base, 
exposição oral dos mapas 

conceituais e troca de 
conhecimentos em uma 
perspectiva integradora. 

Discussões dos grupos para a 
apresentação de uma solução 

para o caso. 

13



QUARTO  

ENCONTRO

Tempo es t imado:  
120  minutos

Segundo caso  Apresentação dos grupos de base: 
momento de retomar todos os 

tópicos em perspectivas diferentes. 
Exposição dos grupos de base de 

uma solução para o caso: 
momento também do professor 

avaliar a aplicação do 
conhecimento. 

14

Recursos 
usados na 

cartilha 

Caça palavras, Palavras cruzadas, Dominox 
Mito x Verdade 
Curiosidades 
Entrevista 

Com Gabarito!

Nessa apresentação final 

conta-se com a livre 

expressão dos alunos e 

diversas ferramentas podem 

ser exploradas.



E X P L O S I V A S

I N F L A M Á V E I S

  Inspirações
RECORTES  APRESENTADOS  NAS  CARTILHAS

C O R R O S I V A S

O X I D A N T E S

T Ó X I C A S

15



O presente material reúne uma série de atividades estruturadas em duas 

sequências didáticas inspiradas na Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS).  

Esse instrumento didático pedagógico visa orientar os docentes 

possíveis caminhos para usufruir de metodologias ativas de ensino em 

suas futuras aulas e disponibilizar recursos práticos e de fácil acesso.  

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências – PROPEC 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Instituto Federal do Rio de Janeiro campus Nilópolis 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Análise de casos investigativos construídos sob um recorte da região dos Lagos: um 

estudo crítico de abordagens sócio-científicas direcionadas ao nível médio no ensino 
de Química 

Pesquisador: Manoela Barros Guimarães Machado 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 58990416.1.0000.5268 

Instituição Proponente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 2.201.041 
 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto de dissertação de mestrado, no qual foi proposta uma investigação da estratégia de 

ensino aprendizagem baseada em casos investigativos, a partir de uma intervenção em turmas do nível 

médio de ensino da região dos lagos do Rio de janeiro. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Analisar a potencialidade de casos investigativos, que tratam de questões sócio-científicas em diferentes 

pontos das regiões de Macaé e Rio das Ostras, quando utilizados como estratégia de ensino em turmas do 

nível médio na disciplina de Química. 

Objetivo Secundário: 

- Elaborar cinco casos investigativos sob um recorte da região dos Lagos que envolve questões 

sóciocientíficas próximas à realidade dos discentes participantes da pesquisa. 

- Propor um material educativo fundamentado no método de ensino baseado em problemas que possibilite 

aos alunos um espaço de debate e discussão. 

- Utilizar a estratégia de ensino, Estudo de Caso, em turmas do nível de ensino médio no ensino de 

Química com o intuito de promover uma alfabetização científica por parte dos discentes. 

Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE 

Continuação do Parecer: 2.201.041 

 

 

 
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Risco mínimo relativo ao cotidiano; benefícios: promover a autonomia de aprendizagem, desenvolver 

habilidades na comunicação efetiva e um pensamento crítico e criativo dos participantes da pesquisa. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante para área de ensino. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O Cronograma apresentado em separado atende a solicitação do parecer consubstanciado anterior, 

entretanto, tanto o projeto manteve o cronograma sem datas, quanto o que consta na PB tem início da 

atividade “Aplicação dos casos investigativos” como início em  06/02/2017 e término em 31/03/2017, ou  

seja, antes da aprovação pelo CEP. 

O TCLE dirigido aos pais está de acordo com o que foi solicitado no parecer anterior. 

O TALE foi apresentado de forma correta. 

 

Recomendações: 

Recomenda-se que a pesquisadora notifique este CEP, via Plataforma Brasil, o início das atividades do 

projeto. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Conclui-se que o projeto cumpriu os requisitos éticos e que os documentos apresentados estarão 

adequados a partir da notificação do início da pesquisa, pois existe inconsistência nos dados dos 

cronogramas da PB, do projeto e no anexado em separado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

IFRJ, em reunião realizada em 31/07/2017, em concordância com a Resolução CNS 466/12 e com a 

Resolução 510/16, aprova o projeto de pesquisa proposto. Reafirma a necessidade de notificar o início da 

pesquisa. 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_752853.pdf 

20/07/2017 
14:01:14 

 Aceito 
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TCLE / Termos de 
Assentimento / 

Justificativa de 
Ausência 

TCLE_responsaveis.pdf 20/07/2017 

14:00:32 
Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Cronograma Cronograma_novo.pdf 20/07/2017 
13:59:11 

Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 

Justificativa de 
Ausência 

Termo_de_assentimento_livre_e_esclar 
ecido.pdf 

20/07/2017 

13:55:26 
Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 21/07/2016 
22:47:10 

Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Outros Termo_Pesquisa_no_IFF.pdf 21/07/2016 
19:22:59 

Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Outros Termo_pesquisa_no_IFRJ.pdf 21/07/2016 
19:20:24 

Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Outros Termo_orientador.pdf 21/07/2016 

19:15:51 
Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Outros Curriculo.pdf 21/07/2016 

19:11:32 
Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Orçamento Custos.pdf 21/07/2016 
19:09:33 

Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 
Investigador 

Projeto.pdf 13/07/2016 

14:18:52 
Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Cronograma Cronograma.pdf 13/07/2016 
14:16:57 

Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 13/07/2016 
12:58:31 

Manoela Barros 
Guimarães Machado 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 



Endereço: Rua Pereira de Almeida, 88 

Bairro: Praça da Bandeira CEP: 20.260-100 

UF: RJ 

Telefone: 

Município: 

(21)3293-6026 

RIO DE JANEIRO 

E-mail: cep@ifrj.edu.br 

Página 4 de 04 

INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE 

Continuação do Parecer: 2.201.041 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, 03 de Agosto de 2017 
 
 

Assinado por: 

Elisa Beatriz Braga dell Orto van Eyken 

(Coordenador) 


