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RESUMO 

 

Observa-se que, no ensino médio os alunos têm pouco contato com temas que relacionam 

inovação científica e tecnológica com o seu dia a dia. Pensando nessa temática e na necessidade 

de introduzir novos temas relacionados ao ensino de química no ensino médio, propõe-se um 

tema de estudo atual sobre um dos estados da matéria pouco estudado: o estado vítreo. 

Comumente no Ensino Médio são estudados os estados mais básicos: sólido e líquido e gasoso. 

Baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de David Ausubel, e com o emprego 

de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), elaborou-se uma sequência 

didática com o intuito de ser potencialmente significativa, a fim de oportunizar o entendimento 

dos conceitos estudados e suas aplicações no cotidiano. Segundo os passos UEPS, há também 

a possibilidade do emprego de outros recursos potencialmente significativos como a 

experimentação e mapas conceituais, enquanto recursos didáticos. Como produto associado ao 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), disponibilizar-se-á um material instrucional que possa 

ser utilizado por docentes do ensino básico para o ensino deste tema. 

 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Transição Vítrea; Experimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It is observed that, in high school, students have little contact with themes that relate scientific 

and technological innovations to their daily lives. Thinking about this theme and the need to 

introduce new themes related to the teaching of chemistry in high school, we propose a current 

study topic on a little-studied state of matter:  the glassy state. Usually, in basic education, the 

studied states of matter are solid, liquid, and gaseous. Based on David Ausubel's Theory of 

Meaningful Learning (TML), and with the use of a Potentially Meaningful Teaching Unit 

(PMTU), a didactic sequence was elaborated in order to be potentially meaningful, in order to 

provide the understanding of the studied concepts and their applications in daily life. According 

to the PMTU steps, there is also the possibility of using other potentially meaningful resources 

such as experimentation and concept maps, such as educational resources. As a product 

associated with the Course Conclusion Work (CCW), institutional material will be available 

that can be used by teachers of basic education to teach this theme 

 

 

Keywords: Meaningful Learning; Glass transition; Experimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 11 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................... 14 

2.1 Aprendizagem Significativa de David Ausubel ........................................................... 14 

2.1.1 Subsunçor ............................................................................................................ 18 

2.2 Mapas Conceituais Para Aprendizagem Significativa ..................................................... 21 

2.3 Experimentação no Ensino de Química .......................................................................... 24 

2.4 Os Vidros no Contexto Escolar ...................................................................................... 27 

3 UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA........................... 33 

4 METODOLOGIA ........................................................................................................... 36 

4.1 Objetivos Gerais ......................................................................................................... 36 

4.1.1 Objetivos Específicos ........................................................................................... 36 

4.2 Desenvolvimento da Sequência Didática ..................................................................... 37 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................... 45 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 47 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 49 

APÊNDICE A- TEXTO PARA DISCUSSÃO .................................................................. 53 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PÓS AULA EXPERIMENTAL .............................. 54 

APÊNDICE C – ROTEIRO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL ................................. 55 

APÊNDICE D – PLANO DE AULA ................................................................................. 56 

ANEXO A – HABILIDADES QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS NESSA 

UNIDADE DE ENSINO SEGUNDO A BNCC ................................................................. 58 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Definição de Assimilação, Diferenciação Progressiva e Reconciliação 

Integradora 

 

Figura 2: Variações entre Aprendizagem Mecânica e Aprendizagem Significativa 

 

Figura 3: Mapa Conceitual da Aprendizagem Significativa 

 

Figura 4: Focos conceituais no ensino de química em triângulo 

 

Figura 5: Exemplo de rocha obsidiana 

 

Figura 6: Vaso de vidro colorido encontrado em Tell-el-Amarna 

 

Figura 7: Gráfico do Processo de Formação do Vidro 

 

Figura 8: Mapa Conceitual sobre as Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativa 

 

Figura 9: Competências Gerais para o ensino médio da educação básica 

 

Figura 10: Habilidades a serem desenvolvidas segundo a BNCC 

 

Figura 11: Texto que pode ser utilizado para começar a discutir sobre a importância 

do vidro para sociedade 

 

Figura 12: Imagem do vídeo “Vidro. Para os vidrados no mundo” 

 

Figura 13: Questionário elaborado para discussão após a aula experimental 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS 

 

 

BEC Condensado de Bose-Einstein 

BNCC Base Nacional Curricular Comum 

EF Ensino Fundamental 

EM Ensino Médio 

MCs Mapas Conceituais 

SD Sequência Didática 

TAS Teoria da Aprendizagem Significativa 

TDIC Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

Tg Transição Vítrea 

UEPS Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

  

 

 



11 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Durante a vida escolar, a maioria dos estudantes tem um modo tradicional, considerado 

por muitos estudiosos ultrapassado de estudar. Neste modo tradicional o ensino ainda está muito 

atrelado ao conservadorismo e os discentes acabam realizando uma aprendizagem mecânica ou 

repetitiva, ou seja, decorando os conteúdos para realização de uma prova ou atividade e 

esquecendo-os logo após as avaliações. Foi refletindo sobre a interação cognitiva entre o novo 

conhecimento, potencialmente significativo, e algum conhecimento prévio, já existente no 

cognitivo e relevante, que David Ausubel começou a estudar sobre Aprendizagem Significativa. 

Para Valadares (2011): 

 

Dizemos que um indivíduo aprende significativamente quando 

consegue relacionar, de maneira substantiva (não literal) e não 

arbitrária, a nova informação com uma estrutura de conhecimento 

específica que faz parte integrante da sua estrutura cognitiva prévia 

(VALADARES, 2011, p. 36). 

 

Segundo os estudos de Valadares (2011), para que a aprendizagem significativa 

aconteça é necessário que uma nova informação se apoie em um conceito já existente no 

cognitivo do aluno. Ausubel diz que as informações do cérebro humano são armazenadas de 

formar hierárquica. Consolidando esses argumentos, segundoYamazzaki (2008): 

 

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias 

simbolicamente expressa sejam relacionadas de maneira substantiva 

(não literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum 

aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente relevante para a 

aprendizagem dessas ideias. Este aspecto especificamente relevante 

pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito, uma 

proposição, já significativo (MOREIRA, 2011, p. 26). 

 

Pensando-se nesse processo de ensino e em uma forma para que este seja potencialmente 

significativo, foi elaborada uma sequência didática com novos conceitos científicos, 

considerando que os aprendizes possuem um conhecimento cotidiano do tema em seu 

cognitivo, ou subsunçores.  

Os subsunçores são referentes à repercussão tecnológica que está presente na grande 

parte dos estudantes atuais, seja no acesso a celulares, notebooks, tablets, televisores e vários 

outros tipos de tecnologia, mas poucos deles percebem que todos esses equipamentos, móveis 

domésticos e utensílios têm um material em comum pouco estudado durante os anos escolares: 

o vidro!  
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Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o tema vidro está presente na área de 

estudos de ciências do 2° ano do ensino fundamental (EF), (BRASIL, 2015, p. 335). Mas pela 

complexidade do tema os estudos mais ressaltados e trabalhados nas escolas, em específico no 

ensino médio (EM), são os estados clássicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, (ALVES et 

al., 2004). Entretanto, comumente relaciona-se cinco o número de estados da matéria: sólido, 

líquido, gás, plasma e condensado de Bose-Einstein (BEC), (BAGNATO; MUNIZ, 2012). 

Sabendo dos conteúdos programáticos mais estudados e que as transições de fase sólido-

sólido e/ou sólido-líquido estudadas no EM são em geral referentes a sólidos cristalinos e muito 

pouco é ensinado sobre as transições de materiais amorfos (SOUZA; SILVA; AMARAL, 2004, 

p. 21). 

A maneira pensada para inserir esse tema tão rico em conceitos científicos como 

conteúdo de estudo do EM é a proposta de uma sequência didática (SD), com o intuito de esta 

ser potencialmente significativa. Para tal, a sequência proposta é baseada na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), de Marco Antônio Moreira. Dentro dos 8 passos da 

UEPS pensou-se na utilização de dois recursos didáticos: o mapa conceitual e a experimentação. 

O primeiro é pouco explorado como instrumento de ensino-aprendizagem, mas a 

experimentação é muito utilizada no ensino de ciências. 

Olhando pela perspectiva de Guimarães (2009), a experimentação é uma boa ferramenta 

para trabalhar ciências no ensino médio, desde que não seja elaborada de maneira já “pensada” 

e com os resultados “prontos”. A aula experimental precisa ser algo desafiador e que motive os 

alunos a questionarem e investigarem um problema, ou seja, aplicar a experimentação na 

resolução de problemas pode tornar a ação do educando mais ativa; assim como, permitir a 

cooperação e o trabalho em grupo, avaliar não numa perspectiva de apenas dar uma nota, mas 

na intenção de criar ações que intervenham na aprendizagem. Deve-se, entretanto, ter cuidado 

para evitar visões equivocadas que reforcem a ideia de um método científico. Em um de seus 

estudos Galiazzi (2001) chama atenção para: 

 

Um percentual pequeno dos estudantes segue carreiras científicas, 

portanto não se justifica fazer atividades experimentais para formar 

cientistas. Talvez nesse sentido alguns objetivos possam ser justificados 

como, por exemplo, desenvolver a observação, aprender a registrar 

dados. Não tenho certeza, entretanto, se essas são as aprendizagens mais 

importantes para formar um cidadão. Discordamos também da ênfase 

dada ao desenvolvimento de habilidades manipulativas (GALIAZZI et 

al. , 2001, p. 254). 
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Ou mesmo experimentos que visem “descobrir” uma lei. Nessa perspectiva, Borges 

(2002) diz: 

 

A formulação de um planejamento para as atividades de ensino, quando 

existe, destina-se mais a atender às demandas burocráticas do que 

explicitar as diretrizes de ação do professor e dos estudantes, ao longo 

de um curso. Assim, o professor trabalha quase sempre com objetivos 

de ensino pouco claros e implícitos, confiando em sua experiência 

anterior com cursos similares. Com isso, os estudantes não percebem 

outros propósitos para as atividades práticas que não os de verificar e 

comprovar fatos e leis científicas (BORGES, 2002, p. 298). 

 

Borges e Galiazzi confirmam a importância de uma atividade experimental na qual os 

alunos percebam o propósito e a finalidade para realização da prática. Assim como, desperte 

uma visão inovadora e investigativa. 

Seguindo na direção de despertar a curiosidade e a motivação dos alunos, adotaram-se 

os mapas conceituais como outro recurso didático proposto a ser utilizado na SD. Segundo 

Moreira (1988): 

 

Não há regras gerais fixas para o traçado de mapas de conceitos. O 

importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar 

significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no 

contexto de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma 

matéria de ensino (MOREIRA, 1988, p. 144). 

 

Ou seja, os mapas conceituais não apresentam uma maneira “correta” de serem 

elaborados. Eles têm que conter significados e relação entre os conceitos, geralmente de forma 

hierárquica e conduzido por linhas. Segundo Moreira (2006), Joseph Novak, ao falar de mapas 

conceituais como instrumento da aprendizagem, ressalta a importância do mapa promover a 

integração, reconciliação e diferenciação, sendo assim um material potencialmente significativo 

para o aluno. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será abordada a fundamentação teórica utilizada para melhor elaboração 

deste trabalho. Contendo a revisão bibliográfica do conteúdo de estudo, principalmente, Teoria 

da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (TAS), Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativos (UEPS) e o Vidro. Abordará desde os estados mais conhecidos da matéria 

(sólido, líquido e gasoso) até o estado vítreo e suas características.  

 

2.1 Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

 

Segundo Moreira (2014), David Ausubel era médico-psiquiatra em formação e 

professor emérito da Universidade de Columbia, em Nova York. Ele dedicou sua carreira à 

psicologia educacional e após aposentar-se voltou para psiquiatria. Ausubel faleceu em 2008 e 

seu aluno Joseph D. Novak é quem tem elaborado, aprimorado e publicado a Teoria da 

Aprendizagem Significativa. 

A aprendizagem é dividida em 3 tipos gerais diferentes: cognitiva, afetiva e 

psicomotora. A teoria de Ausubel é fundamentada, principalmente, na aprendizagem cognitiva, 

pois segundo suas ideias, aprendizagem quer dizer organização e integração do conteúdo na 

estrutura cognitiva. Segundo Novak (1980) para Ausubel a aprendizagem significa a 

organização e integração de um estudo na estrutura cognitiva do aluno.  

Nessa perspectiva, Moreira (2016) certifica que para a estrutura cognitiva influenciar e 

facilitar a aprendizagem é necessário que o discente tenha aprendido de forma significativa. 

Sendo que chama atenção para a, importante, diferença entre ser potencialmente significativo e 

ser significativo para o aluno, assim: 

 

É importante enfatizar aqui que o material só pode ser potencialmente 

significativo, não significativo: não existe livro significativo, nem aula 

significativa, nem problema significativo, ..., pois o significado está nas 

pessoas, não nos materiais (MOREIRA, 2013, p. 12). 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) diz que um aluno aprende de forma 

significativa quando, de maneira não literal e não arbitrária, ele relaciona um conhecimento 

prévio de sua estrutura cognitiva com uma nova informação. A peça mais importante na 

estrutura cognitiva para o processo de assimilação do conhecimento é chamada de subsunçor 

(VALADARES, 2011). 
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Quando há uma relação entre um subsunçor, conhecimento prévio do discente, e uma 

informação nova, só assim, essa nova informação passa a ter significado para o aluno. A maioria 

das novas informações é adquirida por meio de assimilação, diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora. Na figura 1 estão definidos os três conceitos, assimilação, 

diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Segundo Moreira (2013), temos que: 

 

Figura 1: Definição de Assimilação, Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integradora. 

 

Fonte: Autora, 2020. 

 

Assim, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa o aluno tem que passar 

por um processo de assimilação significativa, e este ocorre apenas se o aluno possuir o 

subsunçor para receber a nova informação, a partir de então a informação passa a ser 

potencialmente significativa. Para Ausubel, os organizadores prévios são “pontes cognitivas” 

entre o que o aluno já sabe e o que ele deve saber e estes são inseridos caso o aluno não possua 

o subsunçor (MOREIRA, 2013).  

Para que ocorra aprendizagem significativa e não aprendizagem mecânica, são 

necessárias duas condições: primeiro, o aluno deve ter uma pré-disposição para o aprendizado, 

pois, se o aluno usar da memorização do conteúdo, ocorrerá a aprendizagem definida como 

mecânica; segundo, o conteúdo a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou 

seja, ter uma lógica própria e ainda ser psicologicamente significativo, que depende da natureza 

do conhecimento, que é idiossincrática, singular e complexa, ou seja, própria de cada indivíduo. 

Assim, a aprendizagem pode ser dita por descoberta do aluno (significativa) e não receptiva, 

quando o aluno recebe a informação de forma arbitrária e memoriza (mecânica). 

•É o processo no qual um novo conhecimento

interage com algum conhecimento prévio

especificamente relevante.

Assimilação 
Ausubeliana

•É o processo de atribuição de novos

significados a um dado subsunçor resultante da

sucessiva utilização desse subsunçor para dar

significado a novos conhecimentos.

Diferenciação 
Progressiva

•É o processo da dinâmica da estrutura

cognitiva que consiste em eliminar diferenças

aparentes, resolver inconsistências, integrar

significados, fazer superordenação.

Reconciliação 
Integradora
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Moreira (2011) define a diferença entre aprendizagem significativa e aprendizagem 

mecânica como: 

 

Quando o material de aprendizagem é relacionável à estrutura cognitiva 

somente de maneira arbitrária e literal que não resulta na aquisição de 

significados para o sujeito, a aprendizagem é dita mecânica ou 

automática. A diferença básica entre aprendizagem significativa e 

aprendizagem mecânica está na relacionabilidade à estrutura cognitiva: 

não arbitrária e substantiva versus arbitrária e literal (MOREIRA, 2011, 

p. 2). 

 

Ao desenvolver um material potencialmente significativo este precisa se relacionar a 

estrutura cognitiva de maneira não-arbitrária e não-literal, caso a nova informação não se 

relacione ou ancore-se com a estrutura cognitiva do aluno ela é considerada mecânica. 

Segundo Novak (1984), o professor ou mediador deve saber diferenciar entre o tipo de 

estratégia de instrução que se utiliza e o tipo de processo de aprendizagem em que o estudante 

se insere. Esse processo vai desde a aprendizagem receptiva, em que a informação é oferecida 

de forma direta ao aluno, até à aprendizagem por descoberta autônoma, em que o aluno 

identifica e seleciona a informação a aprender. Assim, as aprendizagens receptivas e por 

descoberta formam um contínuo distinto do que é composto pela aprendizagem memorística e 

a aprendizagem significativa. A figura 2 ilustra bem a discussão, seja qual for o plano de estudo, 

a aprendizagem pode variar desde a que é quase memorística até a altamente significativa 

(NOVAK, 1984, p. 23). 
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Figura 2: Variações entre Aprendizagem Mecânica e Aprendizagem Significativa 

 

Fonte: NOVAK, 1984.  

 

Segundo Valadares (2011) para compreender como chegar à aprendizagem 

significativa, um processo que não é algo tão simples, destaca-se a importância de resultados 

para, só então, adquirir significado a uma informação nova. Esse é um processo dinâmico em 

que, através de atividades de ensino bem elaboradas, os alunos aprofundam, modificam e 

ampliam os seus subsunçores. Ou seja, os conceitos do cognitivo dos alunos interagem com o 

novo conhecimento e estes são usados de base para adquirir novos significados. Esses novos 

conhecimentos se modificam após essa interação e também vão adquirindo novos significados 

e se diferenciando progressivamente, o que é chamado de diferenciação progressiva. 

Outro processo que acontece durante o processo de aprendizagem significativa é o 

estabelecimento de relações entre conceitos, significados, proposições já estabelecidas na 

estrutura cognitiva, ou seja, relações entre subsunçores. Elementos existentes na estrutura 

cognitiva com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação são percebidos, 

atribuindo novos significados e levando a uma reorganização da estrutura cognitiva, chamada 

de reconciliação integradora. 

Valadares (2011) diz que para a aprendizagem ser realmente significativa, ocorrendo 

todos os processos cognitivos, tem que acontecer uma: 

 

Confrontação do aprendente com um conteúdo potencialmente 

significativo, o que requer: - que esse conteúdo tenha significado 

lógico, isto é, que seja conceptualmente coerente, plausível, suscetível 
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de ser logicamente relacionável com qualquer estrutura cognitiva 

apropriada, portanto seja não arbitrário; trata-se de uma característica 

do próprio conteúdo; - que existam subsunçores adequados no 

aprendente que permitam a assimilação significativa desse novo 

conteúdo. 

1- Que o aprendente tenha uma atitude potencialmente significativa, 

ou seja uma predisposição psicológica para aprender de maneira 

significativa (VALADARES, 2011, p. 3). 

 

A TAS é uma teoria construtivista, e defende que o sujeito é autor do seu próprio 

conhecimento, sendo o processo de aprendizagem significativa um caminho construtivo e 

reconstrutivo em que, pelo menos, a mente do sujeito tem de estar em ação de maneira que 

possa desenvolver o processo, dificultoso, de associar bem o novo conhecimento às ideias 

subsunçoras da sua estrutura cognitiva. Segundo a TAS muitas vezes o ensino expositivo é 

considerado ineficiente, não por ser expositivo, mas por não conseguir despertar os alunos para 

que as suas mentes estejam continuamente ativas, pois, na maioria dos casos, o professor não 

conhece o que aluno sabe e não atua em conformidade, tal como Ausubel recomenda, 

(VALADARES, 2011). 

Em resumo, é a atuação do aluno que supõe sua participação pessoal na aquisição de 

conhecimentos, de maneira que não sejam uma repetição ou cópia formulada pelo professor, 

livro ou texto, mas uma reelaboração pessoal. Para alcançar esses objetivos têm-se os mapas 

conceituais, como instrumento de avaliação da aprendizagem. Mapas conceituais podem ser 

usados para se obter uma visualização da organização conceitual que o aprendiz atribui a um 

determinado conhecimento. Trata-se de uma técnica não tradicional de avaliação que busca 

informações sobre os significados e relações significativas entre o conhecimento prévio e o 

ponto de vista do aluno quanto à matéria de ensino (MOREIRA, 2012). 

 

2.1.1 Subsunçor 

 

Na aprendizagem significativa, diferente da aprendizagem mecânica, é preciso haver 

interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio ou subsunçor, na qual ambos se 

modificam. Quando o aluno possui o conhecimento prévio necessário para a atribuição de 

significados ao novo conhecimento, e este também se altera, ou seja, os subsunçores vão 

apoderando-se de novos significados, se tornando mais diferenciados, mais inalteráveis à 

medida que novos subsunçores vão estruturando-se; os subsunçores vão interagindo entre si 

(MOREIRA, 2007, p. 11).  
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Desta forma, a estrutura cognitiva está constantemente se reestruturando durante a 

aprendizagem significativa, (MOREIRA, 2011). 

Segundo Braathen (2012), o processo de aprendizagem significativa acontece com a 

inclusão do conhecimento novo na estrutura cognitiva do estudante, e pode ser associado a um 

conhecimento prévio, relacionado e relevante, já existente nessa estrutura cognitiva. Ao 

exemplificar, Braathen diz que “o estudante já incorporou o conceito de piramidal e trigonal 

para depois aprender o porquê de a molécula de amônia ter essa geometria, baseado na teoria 

de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência do átomo central”, desta forma, mostra-

se a importância de ter um conhecimento prévio, nesse caso o estudo sobre a geometria das 

moléculas, para ao receber a nova informação, a repulsão eletrônica em composto químico, o 

aluno poder ancorar o conhecimento anterior ao novo, este último não será utilizado de maneira 

individualizada, mas complementar, atribuindo novos significados, com fulcro na atividade 

significativa do aprendente. 

 Entender sobre as condições para a aprendizagem significativa, de certa forma, leva em 

consideração o lado afetivo, ou seja, o lado do aluno com relação ao novo conhecimento: a 

aprendizagem significativa requer não só que o material de aprendizagem seja potencialmente 

significativo, mas também que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar o novo 

material de modo não-literal e não- arbitrário a sua estrutura cognitiva. Assim, Moreira (2011) 

destaca que: 

 

para aprender de maneira significativa o aprendiz deve querer 

relacionar o novo conteúdo de maneira não-literal e não-arbitrária ao 

seu conhecimento prévio. Independente de quão potencialmente 

significativa é a nova informação (um conceito ou uma proposição, por 

exemplo), se a intenção do sujeito for apenas a de memorizá-la de 

maneira arbitrária e literal, a aprendizagem só poderá ser mecânica 

(MOREIRA, 2011, p. 12). 

 

Novamente, nesse trecho, entra uma das condições para que aprendizagem seja dita 

significativa. Mesmo que o material seja potencialmente significativo e o aluno possua 

subsunçores necessários para fazer ancoragem, ainda assim, é preciso que um aluno tenha 

interesse em aprender este novo conhecimento, queira adquirir a nova informação ou a 

aprendizagem será mecânica. 

Tendo em mente a necessidade do aluno de, além de estar pré-disposto a aprender, 

possuir os subsunçores, é importante entender como esses são formados ou adquiridos. Segundo 

Moreira (2013), os primeiros subsunçores se dão através de “processos de inferência, abstração, 
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discriminação, descobrimento, representação, envolvidos em sucessivos encontros do sujeito 

com instâncias de objetos, eventos, conceitos”, ocorre além de conceitos, a criança nos 

primeiros anos de vida vai formando também modelos iniciais sobre os estados de coisas, do 

mundo e outros construtos mentais.  

 

No início do seu entendimento, a criança depende da experiência real 

com objetos e acontecimentos, bem como da mediação de adultos. 

Progressivamente, no entanto, ela passa a aprender cada vez mais em 

função dos subsunçores já construídos e a mediação pessoal passa a ser 

uma negociação de significados, aceitos e não aceitos no contexto de 

um determinado corpo de conhecimentos (MOREIRA, 2013, p. 14). 

 

Chegando a fase adulta o indivíduo já domina a negociação de significados, processo 

descrito no parágrafo anterior, o que Ausubel denominou assimilação ausubeliana. Este é o 

processo no qual um novo conhecimento interage com um conhecimento prévio 

especificamente relevante. Neste caso, a “ancoragem” na qual o novo conhecimento adquire 

significados e o conhecimento prévio adquire novos significados, assim modificando os dois, 

diz-se que houve uma assimilação do novo conhecimento. Diz-se também que a aprendizagem 

significativa foi subordinada (MOREIRA, 2011). 

Ao identificar que o aprendiz não possui subsunçores capazes de lhe atribuir 

significados aos novos conhecimentos, pode-se pensar que o problema pode ser resolvido com 

os chamados organizadores prévios. Segundo Moreira (2013), esta é uma solução proposta, até 

mesmo, por Ausubel, mas que muitas vezes não funciona. Os organizadores prévios são um 

recurso apresentado em um alto nível de complexibilidade, generalidade e exclusivo em relação 

ao material de aprendizagem produzido, podendo ser, por exemplo, um enunciado, uma 

pergunta motivadora, uma situação-problema, uma demonstração, um filme ou uma leitura 

textual.  

Esses organizadores são importantes na estrutura cognitiva do aluno para fazer a “ponte” 

entre os conhecimentos prévios do aluno e a informação nova, enriquecendo o conhecimento e 

sua aprendizagem. Mas se o aluno não possui os conhecimentos anteriores faz-se uso dos 

organizadores prévios. Sobre os organizadores Moreira (2012) afirma que: 

 

Organizador prévio é um recurso instrucional apresentado em um nível 

mais alto de abstração, generalidade e inclusividade em relação ao 

material de aprendizagem. Não é uma visão geral, um sumário ou um 

resumo que geralmente estão no mesmo nível de abstração do material 

a ser aprendido. Pode ser um enunciado, uma pergunta, uma situação-

problema, uma demonstração, um filme, uma leitura introdutória, uma 
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simulação. Pode ser também uma aula que precede um conjunto de 

outras aulas. As possibilidades são muitas, mas a condição é que 

preceda a apresentação do material de aprendizagem e que seja mais 

abrangente, mais geral e inclusivo do que este (MOREIRA, 2012a, p. 

11). 

 

Ou seja, os organizadores prévios são necessários em uma aula e/ou sequência didática 

quando o aluno não possui os subsunçores e, também, para mostrar a relação entre o 

conhecimento já existente e os novos que estão sendo apresentados. Evidenciando a 

importância de serem sempre utilizados. Do contrário, o aluno pode acabar tendo uma 

aprendizagem mecânica, de memorização, que é quando o aprendiz tem uma informação 

completamente nova na sua estrutura cognitiva.  

 

 

2.2 Mapas Conceituais Para Aprendizagem Significativa 

 

A teoria que inspirou a criação dos mapas conceituais (MCs) é a teoria cognitiva da 

aprendizagem de David Ausubel. Os MCs referem-se a uma técnica desenvolvida em meados 

da década de setenta por Joseph Novak e seus colaboradores na Universidade de Cornell, nos 

Estados Unidos. 

Os mapas conceituais ou mapas de conceitos, são relações entre conceitos e palavras 

apresentadas ou expressas em forma de diagramas, Moreira (2006). 

 

[...] mapas conceituais devem ser entendidos como diagramas 

bidimensionais que procuram mostrar relações hierárquicas entre 

conceitos de um corpo de conhecimento e que derivam sua existência 

da própria estrutura conceitual desse corpo de conhecimento 

(MOREIRA, 2006, p. 10). 

 

Assim, os diagramas, chamados de Mapas Conceituais, não são feitos de forma 

aleatória, mas têm uma relação entre cada um dos conceitos. Os mapas conceituais também são 

bidimensionais, ou seja, os conceitos podem ser relacionados de formas laterais ou verticais. 

Outro aspecto importante dos mapas conceituais ressaltam que o leitor ou professor precisa 

compreender, ou seja, eles não são autoexplicativos (MOREIRA, 2011, p. 19). Sendo assim, 

quem elaborou deve explicá-lo.  

Segundo Correia; Da Silva; Junior (2010) a elaboração de um mapa conceitual tem 

implicações fundamentais, eles dizem que: 
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Os MCs podem ser definidos como um conjunto de conceitos imersos 

numa rede de proposições. As proposições, que são as unidades 

fundamentais dos mapas conceituais, são constituídas por três 

elementos: conceito inicial + termo de ligação + conceito final 

(CORREIA; DA SILVA; JUNIOR, 2010, p. 02). 

 

Para ajudar no entendimento e compreensão das proposições presentes são utilizadas 

palavras ou frases chamadas de termos de ligação. Esses termos fazem a ligação entre os 

conceitos iniciais e finais. Como exemplo a figura 3 mostra o mapa conceitual da aprendizagem 

significativa: 

 

Figura 3: Mapa conceitual da Aprendizagem Significativa 

 

Fonte: MOREIRA, 2013 

 

Neste mapa conceitual destaca-se como uma estratégia de ensino voltada para o aluno 

pode ser potencialmente significativa. Dentro dos círculos tem-se as proposições e estas são 

ligadas por termos de ligação. O tema “central”, aprendizagem significativa, não está no topo, 

mas é dela que derivam as explicações e etapas para alcançá-la preservando o caráter 

hierárquico do diagrama sem, necessariamente, ser algo vertical. 

Por este grau de complexidade na elaboração de um mapa conceitual é que Moreira 

(2006) recomenda que seja preferível usá-los quando os alunos já têm uma certa familiaridade 
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ou segurança com o conteúdo em questão, de modo a serem potencialmente significativos e 

permitirem a integração, reconciliação e diferenciação de significados de conceitos. 

É importante que o professor entenda a diferença de apresentar aos alunos o mapa 

conceitual de um certo conteúdo, como sendo único ou correto, e apresentar um mapa 

conceitual para esse conteúdo segundo os significados que ele atribui aos conceitos e às relações 

significativas entre eles. De modo que, em nenhum momento deve-se esperar que o aluno 

apresente o mapa conceitual “correto” de um certo conteúdo. O professor precisa explicar o seu 

mapa, significados e concepções, assim como o aluno tem que apresentar um mapa que tenha 

significados para a sua aprendizagem (MOREIRA, 2006). 

Para Moreira (2006), a utilização dos mapas conceituais como instrumento didático ou 

uma avaliação implica no entendimento do conhecimento prévio (subsunçor) que o aluno 

possui, assim: 

 

Os mapas conceituais se constituem em uma visualização de conceitos 

e relações hierárquicas entre conceitos que podem ser muito úteis, para 

o professor e para o aluno, como uma maneira de exteriorizar o que o 

aluno já sabe. Obviamente, não se trata de uma representação precisa e 

completa do conhecimento prévio do aluno, mas sim, provavelmente, 

de uma boa aproximação (MOREIRA, 2006, p. 19). 

 

Neste contexto, a organização dos conceitos e a relações hierárquicas entre estes 

conceitos pode ser muito interessante de visualizá-los, professor e aluno, como uma maneira de 

compreender o conhecimento prévio que o aluno possui e os significados que ele construiu 

através destes. Na hora de analisar um mapa conceitual feito pelo aluno, o professor não tem 

que se preocupar em dar uma nota ao mapa e sim procurar interpretar as informações colocadas 

nele, com a finalidade de obter evidências de aprendizagem significativa. 

Segundo Souza; Boruchovitch (2010), ao instruir um aluno a elaborar um mapa 

conceitual ele está sendo direcionado a refletir de forma crítica e trilhar um caminho no seu 

cognitivo a fim de encontrar as melhores palavras-chave para usá-las. Desta forma, permite-lhe 

”aprender a pensar sobre seu pensamento e sobre suas realizações, a desenvolver a capacidade 

de conhecer-se – cognitiva, procedimental e emocionalmente” (SOUZA; BORUCHOVITCH, 

2010, p. 14). 

Por essas características Moro et al. (2009) ressaltam que é mais apropriada ou sugerida 

a utilização de mapas conceituais para uma avaliação qualitativa, formativa, da aprendizagem, 

permitindo que o aluno explique suas conclusões. 
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2.3 Experimentação no Ensino de Química 

 

Durante um longo tempo os educadores têm se preocupado em melhorar o ensino. Essa 

preocupação não é algo atual e é certo que a experimentação é uma atividade fundamental no 

ensino de química.  

Segundo Galiazzi et al. (2001) muito já se tem escrito, estudado e pesquisado sobre a 

experimentação e, desde sua utilização nas escolas, várias críticas têm sido feitas sobre os 

resultados alcançados. Nas últimas décadas, um número expressivo de artigos criticou as 

atividades experimentais na escola. 

Siqueira, Silva e Felizardo Júnior (2011) recordam que no Brasil somente após os anos 

90 do século XX que ocorreu a democratização do ensino e uma abordagem mais ligada à 

realidade do aluno e ao contexto social que está inserido. Esse feito foi possível após a Leis de 

Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) que indicou maiores avanços na área de ensino de ciências. 

 

O ensino de ciências, ao longo dos anos, tem apresentado avanços como 

o afastamento das atividades de memorização e da fragmentação ainda 

muito presentes nos currículos do ensino médio do início do século XX 

até os dias de hoje, (SIQUEIRA; SILVA; FELIZARDO JÚNIOR, 

2011, p. 1). 

 

 

Apesar de todos os avanços no ensino de ciências para que as atividades sejam 

significativas e não mecânicas as novas pesquisas, essencialmente no campo da aprendizagem 

significativa, mostram que todo e qualquer recurso didático pode ser usado para motivar os 

alunos através do despertar de significados em seus cognitivos. A partir de então, várias ações 

têm sido adotadas para a superação do ensino tradicional, principalmente, nas duas últimas 

décadas com uma significativa elaboração de propostas de ensino preparadas por educadores 

químicos brasileiros que enfatizam a experimentação, contextualização do conhecimento e 

construção da aprendizagem significativa. 

Assim, estudos referentes à experimentação no ensino de ciências, realizados há décadas 

por educadores químicos, propõem um currículo escolar inovador que possa mudar o 

distanciamento da aprendizagem em sala de aula no ensino médio com questões relacionadas à 

cidadania, à significação do conhecimento e à formação de professores. Muitas dessas pesquisas 

ressaltam que a inovação no ensino implica a melhoria da aprendizagem, a significação dos 

conhecimentos escolares para os estudantes, os professores e a sociedade, em geral, à medida 

que a educação básica tem como objetivo a formação para a cidadania (GALIAZZI et al., 2001). 
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O ensino de química deve estruturar-se num tripé de conhecimentos que são três pilares 

para o desenvolvimento da aprendizagem, são elas: transformações químicas, materiais e suas 

propriedades e modelos explicativos. Os pilares foram baseados em como estruturar o ensino 

de ciências, assim como o desenvolvimento tecnológico e as evoluções. O tripé, demonstrado 

na figura 4, é apresentado em forma de triângulo onde cada “ponta” representa um conceito 

(SIQUEIRA; SILVA; FELIZARDO JÚNIOR, 2011, p. 2). 

 

Figura 04: Focos conceituais no ensino de química em triângulo 

 

Fonte: SIQUEIRA; SILVA; FELIZARDO JÚNIOR, 2011. 

 

Este tripé foi elaborado por Johnstone, Canzian e Maximiano (2010), e ele nomeava as 

três pontas como: universo macroscópico, os fenômenos naturais chamados por Siqueira, Silva 

e Júnior (2011) na figura 4 de propriedade; universo simbólico, a representação do 

macroscópico em linguagem científica, chamados de constituição e o universo microscópio, o 

universo das partículas como átomos, íons e moléculas que na figura 4 é chamado de 

transformações. Segundo Canzian e Maximiano (2010), o resultado do entendimento de como 

se relaciona o tripé Johnstone, demostrado na figura 04, traz valores significativos ao currículo 

no nível básico e superior, principalmente no que diz respeito aos livros e as experimentações. 

Frente a esta importante estrutura para o ensino de ciências e a proposta de um currículo 

inovador, as atividades experimentais, com relação ao que se refere ao desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, poderiam acontecer após algum desenvolvimento teórico, mas, mesmo 

nesse caso, é preciso estar atento, pois o conhecimento científico se faz sobre ideias e não sobre 

comprovações de fatos (GALIAZZI et al, 2001, p. 6). Desta forma, as atividades experimentais 

desenvolvidas têm maior potencial de ampliar atitudes e habilidades cognitivas de alto nível 

intelectual e não apenas habilidades manuais ou técnicas instrumentais. 
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Os resultados de pesquisas sobre a aprendizagem mostram que as concepções dos alunos 

sobre determinados fenômenos determinam o modo como são percebidos e é muito difícil 

mudar estas concepções; outro motivo muito reforçado por professores e alunos para as 

atividades experimentais é por seu caráter motivador. Sobre a questão motivadora, cabe apenas 

lembrar o que sabem todos que alguma vez, como professores, desenvolveram atividades 

experimentais: nem sempre as atividades experimentais são motivadoras para os alunos. 

Para que tais atividades experimentais sejam motivadoras e significativas, Carvalho 

(2011) ressalta a importância de um problema para o início da construção do conhecimento. 

Para Carvalho (2013), o ato do professor propor um problema para os alunos resolverem de 

forma desafiadora é um importante fator que diferencia o ensino meramente expositivo e o 

ensino que direciona o aluno a raciocinar, refletir e construir seu conhecimento. Assim, 

pensando-se no aluno como construtor do próprio conhecimento: 

 

É muito difícil um aluno acertar de primeira, é preciso dar tempo para 

ele pensar, refazer a pergunta, deixá-lo errar, refletir sobre seu erro e 

depois tentar um acerto. O erro quando trabalhado e superado pelo 

próprio aluno, ensina mais que muitas aulas expositivas quando o aluno 

segue o raciocínio do professor e não o seu próprio (CARVALHO, 

2013, p. 3). 

 

Um dos clichês das aulas experimentais de química são os roteiros com, por exemplo, 

os relatórios indicando o certo ou o errado. O aluno pode errar na reflexão sobre o experimento 

que está fazendo e suas implicações, mas esse erro vai fazê-lo refletir, novamente, na 

abordagem do problema e o caminho percorrido, levando-o a compreender o equívoco, e, 

principalmente, com a ajuda do estudo teórico da matéria. 

Guimarães (2009) complementa dizendo que 

 

Quando o experimento é realizado com a intenção de que os alunos 

obtenham os resultados esperados pelo professor, não há problema 

algum a ser resolvido, e o aprendiz não é desafiado a testar suas 

hipóteses próprias ou encontrar inconsistência entre a sua forma de 

explicar e a aceitar cientificamente. Terá apenas que constatar a teoria 

e desprezar as divergências entre o que ele percebeu e o que acha que o 

professor espera que ele obtenha (GUIMARÃES, 2009, p. 1). 

 

Percebe-se a importância da realização de uma aula experimental na qual o aluno seja 

desafiado a construir o seu próprio conhecimento, motivadora e que seja significativa para o 
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aluno. Do contrário a aula pode ser desmotivadora e não contribuir para a construção da 

aprendizagem significativa. 

 

2.4 Vidro no Contexto Escolar 

 

O vidro é conhecido há muito tempo pela humanidade. Segundo Navarro (2003), os 

diferentes tipos de vidros naturais se formaram a partir do magma. Nas condições de 

resfriamento do magna, não houve tempo para a cristalização e foram produzidos vidros de 

várias espécies minerais. 

        De acordo com os dados obtidos até então, Navarro (2003) menciona que a rocha 

vítrea mais importante e mais empregada pelo homem pré-histórico foi a obsidiana. Esta rocha 

foi encontrada em áreas vulcânicas antigas, atualmente regiões como Ilhas Lipari, Hungria, 

Islândia, Açores, Canárias, México;  é compacta, anidra, de natureza ácida, que geralmente é 

apresentada na forma de grandes blocos arredondados, brilhantes, translúcidos ou transparentes, 

de cor parda, cinza escuro ou, mais raramente, com tonalidades esverdeadas ou avermelhadas, 

como representada na figura 5. 

 

Figura 5: Exemplo de rocha obsidiana 

 

Fonte: Greelane, 2019. 

 

Segundo Navarro (2003), a maior utilidade da obsidiana ocorreu no momento em que o 

fundamento da civilização foi estabelecido e as tribos primitivas iniciaram cultivo da terra. Os 

objetos de obsidiana mais importantes encontrados procedem do Oriente Médio, onde se iniciou 
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a revolução neolítica. Também foram encontrados instrumentos fabricados com este material 

na região da Ásia Menor, Grécia, Hungria, Itália, etc.  

 
 

No continente Americano também foram encontradas  grandes 

quantidades de amostras entre os restos das civilizações pré 

colombinas, que empregaram a obsidiana para construção de vários 

tipos de utensílios, máscaras e objetos para suas cerâmicas religiosas, e 

espelhos, razão pela qual os conquistadores espanhóis deram a este 

material o nome de espelho dos incas (NAVARRO, 2003, p. 3). 

 

Mesmo havendo rastros de vidros fabricados pelo homem eles não podem ser situados 

geograficamente nem cronologicamente. Com o descobrimento do fogo veio o acesso a altas 

temperaturas e o homem permitiu-lhe desenvolver artesanatos baseados em cerâmica, 

metalurgia e a vidraçaria. E, muito provavelmente, através da cerâmica ou metalurgia se obteve 

o primeiro vidro de uma maneira acidental. 

Muitos historiadores supõem que pelas condições de produção de fogo da época antiga, 

não é possível alcançar temperaturas suficientemente elevadas para que a sílica reaja com o 

carbonato de sódio formando vidro. No entanto, puderam demonstrar que com uma fogueira é 

possível alcançar em duas horas uma temperatura de 1.200ºC, o que bastaria para fundir um 

vidro binário de silicato de sódio, já que o sistema Na2O-SiO2 apresenta um ponto de fusão de, 

aproximadamente, 793ºC (NAVARRO, 2003, p. 6). 

O vidro originalmente tinha um caráter ornamental e tendia com frequência a imitar as 

pedras preciosas, as quais chegavam a superar seu valor. Com isso, o vidro incolor era uma rara 

exceção e os maiores esforços foram concentrados no desenvolvimento de cores em vidros, 

como demonstra os restos de vidros com muita variedade e intensidade de coloração 

encontrados nas fábricas de Tell-el-Amarna (NAVARRO, 2013). 
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Figura 6: Vaso de vidro colorido encontrado em Tell-el-Amarna 

 

Fonte:Führ, 2019. 

 

O vidro, em Tell-al-Amarma, preparava-se a partir de uma mistura de sílica e de 

hidróxidos metálicos procedentes das cinzas de plantas calcificadas. O produto de fusão dessa 

mistura era incolor o suficiente para incorporar diferentes colorações através de “corantes”, 

geralmente, azuis ou verdes. 

A mistura fundia-se cuidadosamente em uma tigela de argila com diâmetro de 10 a 15 

por 2 a 3 cm de profundidade, e deixava-se esfriar. Ao se resfriar, quebrava-se a tigela e 

descartava-se a película superior poluída por escórias.  

Ainda segundo Navarro (2003), as peças de vidro selecionadas seriam reaquecidas até 

um estado pastoso e moldadas em forma cilíndrica. A continuação se dava enrolando em espiras 

sobre uma barra metálica, que se contraia mais que o vidro, retirando facilmente. 

Nos últimos 30 anos aprendeu-se mais a respeito do vidro e de seu processamento que 

ao longo de toda a história que antecede a tecnologia. Os vidros são hoje utilizados em quase 

todas as áreas das atividades humanas; em casa, na ciência, na indústria e mesmo em arte.  

Durante a vida escolar, a maioria dos estudantes estuda algo sobre alguns estados da 

matéria básica, como líquido, gasoso e sólido.  

Segundo Yamaki, Pedroso e Atvars (2002), várias substâncias ou materiais 

caracterizam-se por se solidificarem em um estado que é não-cristalino e a importância destes 

materiais consiste no fato de apresentarem uma estrutura sólida desordenada. Existe um grande 

conjunto de materiais e substâncias com estas características, podendo-se indicar como 

exemplos: vários hidrocarbonetos alifáticos, substâncias com interações intermoleculares 

fortes, como pontes de hidrogênio presentes no glicerol; compostos inorgânicos hidratados; 

ligações covalentes (BO3); resinas naturais e sintéticas; vários polímeros, etc. Além da 
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solidificação, alguns materiais podem passar para um estado que apresenta várias características 

de sólido, sem sê-lo. Hipoteticamente, qualquer material poderia sofrer esta transição, desde 

que resfriado rápido o suficiente. Desta forma, este é um estado da matéria muito interessante, 

tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico. Portanto, a enorme quantidade de 

exemplos e a diversidade das aplicações tecnológicas dos diversos materiais fundamentam a 

inclusão do tópico “Estado Vítreo” no conteúdo de ensino da Química. 

 

O Brasil produz em torno de 1 milhão de toneladas de vidros por ano, 

sendo que desse total foram utilizados 470 mil ton/ano de caco e 530mil 

ton/ano de matéria prima. Parte deles foi gerado como refugo nas 

fábricas e parte retornou por meio da coleta (OLIVEIRA et al., 2008, p. 

1). 

 

Segundo Oliveira et al. (2008), o vidro é bem presente na sociedade brasileira, seja como 

matéria-prima ou reciclagem. Mesmo com uma grande quantidade de materiais presentes em 

nosso cotidiano possuírem estrutura desordenada, ou seja, amorfa, as transições de fases sólido-

sólido ou sólido-líquido estudadas no Ensino Médio englobam, na maioria das aulas, os sólidos 

cristalinos e pouco é estudado sobre transições que envolvam materiais amorfos. 

Segundo Yamaki; Pedroso; Atvars (2002), uma transição denominada vítrea 

envolvendo modificações de várias propriedades ocorre quando um material fundido é resfriado 

com a velocidade adequada. Neste processo ele pode sofrer a transição vítrea. Esta transição 

reflete várias mudanças em alguns tipos de propriedades termodinâmicas, como por exemplo: 

capacidade calorífica; coeficiente de expansão térmica; coeficiente de compressibilidade; e 

várias das propriedades mecânicas e dielétricas. Estas modificações não acontecem em uma 

temperatura específica, como é o caso do processo de fusão, mas em uma faixa de temperaturas, 

o que leva alguns autores a sugerirem que a melhor denominação para a temperatura de 

transição vítrea seria intervalo de temperatura de transformação vítrea. 

Sendo assim, ao passar da fase sólida para a fase líquida, os vidros realizam o processo 

de fusão, e resfriando-os em uma taxa bastante rápida o suficiente, alcança-se a transição de 

fase chamada de transição vítrea (Tg). 

O vidro, apesar de ter as características de um material amorfo, é motivo de muita 

pesquisa no meio científico, pois se diferencia dos demais materiais tornando-se um tema 

desafiador e interessante na pesquisa científica. A definição de vidro mais aceita atualmente é 

a de Zanotto; Mauro (2017) que diz: 
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O vidro é um estado da matéria condensada, não cristalino, fora do 

equilíbrio e que tem uma transição vítrea. A estrutura dos vidros é 

semelhante à de líquidos super-resfriados e eles relaxam, 

espontaneamente, em direção ao estado do líquido super-resfriado. O 

destino final deles, no limite de tempo infinito, é cristalizar 

(ZANOTTO; MAURO, 2017, p. 1). 
 

Essa definição pode ser resumida na figura 07, que mostra - através do gráfico – o 

processo de formação do vidro que envolve energia e temperatura. 

 

Figura 7: Gráfico do Processo de Formação do Vidro 

 

Fonte:(ZANOTTO; MAURO, 2017). 

 

Observando-se o gráfico na figura 7, o material de partida é um líquido estável e, na 

medida em que ele é resfriado, chega-se à sua temperatura de fusão. Então ele se contrai, pois, 

quanto menor a temperatura menor é a agitação das moléculas, e uma mesma massa passa a 

ocupar um espaço menor, aumentado sua densidade. Na temperatura de fusão, há uma enorme 

redução de volume, pois as moléculas que antes estavam mais afastadas, característica do estado 

líquido, passam a se aproximar e podem ainda, caso tenha tempo suficiente se ordenar na forma 

de cristais. 

Se o resfriamento é feito muito rapidamente e não houver tempo para que as moléculas 

se desloquem umas em relação às outras para formar os cristais, pode-se obter um líquido super-

resfriado, na qual a redução de volume só continua devido à diminuição do agitamento térmico 

das moléculas, mas ainda não há possibilidade de cristalização. Para que forme o material vidro 

é necessário resfriar tão rapidamente a ponto de alcançar a Tg. 
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Uma substância ou uma amostra no estado vítreo apresenta algumas propriedades que 

se aproximam daquelas do estado líquido, enquanto que outras amostras, não vítreas, teriam 

esses valores próximos aos esperados apenas se pudessem cristalizar perfeitamente. 

A temperatura de transição vítrea, que caracteriza o vidro, é justamente o ponto em que, 

abaixo dele, o comportamento do material é de um vidro, mas acima dele, o comportamento é 

de um líquido não estável, dificultando a formação desse material. 

Apesar de o vidro ser conhecido por sua dificuldade de formação e altas temperaturas, 

têm-se estudado vários tipos de vidros e, entre eles, muitos são formados a baixas temperaturas 

e com aplicação de uso no cotidiano. Exemplo disso são os vidros borossilicato, no qual o óxido 

de boro pode, sozinho, formar um vidro com resfriamento a partir de temperaturas acima do 

seu ponto de fusão a 460°C. Já que íons formadores de rede aumentam muito menos o 

coeficiente de expansão térmica do que íons modificadores de rede, o óxido de boro é 

frequentemente utilizado como agente fluxante em vidros comerciais, nos quais se deseja 

resistência ao choque térmico. Os vidros borossilicatos apresentam alta resistência ao choque 

térmico e, por isso, são empregados em produtos de mesa que podem ser levados ao forno.  

Segundo Oliveira et al. (2008), o vidro é um material presente e indispensável no 

cotidiano, por isso é importante o estudo sobre esse material. A aplicabilidade do vidro, por 

exemplo, é a mais diversificada possível.  

No início de suas utilidades o vidro era usado como objeto de corte e armamento, pontas 

de flechas, hoje em dia o vidro está muito presente no cotidiano da civilização mundial e pode 

ser moldado de várias maneiras: nos para-brisas e janelas dos automóveis, lâmpadas, garrafas, 

compotas, garrafões, frascos, recipientes, copos, janelas, lentes, telas de televisores, monitores 

e finalmente chegando a tecnologia como matéria prima das modernas fibras óticas 

(OLIVEIRA et al., 2008, p. 1). 
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3 UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA 

 

Nas Unidades de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) os professores elaboram 

uma sequência didática para que o ensino seja potencialmente significativo para o aluno e não 

memorístico. No ensino mecânico é apresentado um determinado conhecimento aos alunos, 

que copiam, memorizam e reproduzem em uma avaliação, mostrando que a aprendizagem foi 

feita de forma mecânica e não significativa. 

É importante salientar que tanto a aprendizagem significativa quanto a aprendizagem 

mecânica não são algo natural, ou seja, essa mudança ou transição entre os tipos de 

aprendizagem vai depender dos subsunçores utilizados, se o material é potencialmente 

significativo e, principalmente, da predisposição do aluno a aprender. Esses fatores combinados 

entre si podem levar o aprendiz a realizar aprendizagem significativa ao invés da aprendizagem 

mecânica (MOREIRA, 2012a). 

Pensando em uma forma de facilitar a organização da sala de aula para que a 

aprendizagem seja mediada de forma significativa Moreira (2012) elaborou a construção de 

uma sequência de didática intitulada: Unidades de Ensino Potencialmente Significativas 

(UEPS). São sequências de ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem 

significativa, não mecânica, que podem incentivar a pesquisa aplicada em ensino, ou seja, 

voltada diretamente à sala de aula,  

Com o objetivo de facilitar a aprendizagem significativa e aplicação da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel (TAS), Marco Antônio Moreira definiu 8 aspectos sequenciais 

ou passos para UEPS. São eles:  

 Definir os assuntos específicos a serem abordados, destacando os principais aspectos; 

 Criar e/ou propor situação que leve os alunos a externalizar seu conhecimento prévio, 

importante para a aprendizagem significativa. 

 Propor uma situação-problema, levando em conta o conhecimento prévio do aluno. As 

situações-problemas podem funcionar como organizadores prévios, podendo ser: 

demonstração, vídeos, simulações, problemas do cotidiano, mas sempre de modo 

acessível e problemático; 

 Depois de trabalhada a situação inicial, o próximo passo é apresentar o conhecimento a 

ser ensinado/aprendido, começando pelos aspectos mais gerais, dando uma visão do 

todo. Mas logo exemplificando e aplicando aspectos específicos. Ex.: Exposição oral 

seguida de uma atividade em grupo com apresentação e/ou discussão. 
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 Para continuar é necessário retomar os aspectos mais gerais em uma nova apresentação, 

porém em um nível mais alto de complexidade em relação à primeira apresentação. As 

situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de dificuldade, com 

novos exemplos, e promover a reconciliação integradora. Após esse processo, deve-se 

propor uma atividade em grupo/colaborativa que leve os alunos a integração social e o 

professor presente como mediador. 

 Dar continuidade ao processo de diferenciação progressiva voltando aos aspectos mais 

importantes do conteúdo, buscando a reconciliação integrativa. Não importa a estratégia 

utilizada, mas o modo de mediar o conteúdo em questão. Nesse momento, novas 

situações-problemas têm de ser colocadas, seguindo a ideia de evolução em níveis de 

dificuldade, e devem envolver atividades em grupo para serem trabalhadas e mediadas 

pelo professor. 

 A forma avaliativa das UEPS é constante, ou seja, observada e registrada durante todo 

o conteúdo trabalhado. O desempenho do aluno é “avaliado”, ou seja, visto que foi 

significativo, através da avaliação formativa e da avaliação somatica. 

 A TAS é progressiva e, tendo dito isso, ela destaca as evidências mostradas durante o 

processo e não comportamento final. Assim, a UEPS será efetiva se a avaliação de 

desempenho fornecer indícios de aprendizagem significativa. 

Nota-se que a UEPS é uma sequência longa e que exige tempo para elaborá-la, mas 

esses passos não têm que estarem amarrados de forma linear na prática. Para exemplificar, a 

figura 8 é um mapa conceitual da UEPS. O mapa conceitual ilustrado explica como os 8 passos 

da UEPS se relacionam com a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. É 

importante lembrar que as setas não significam um fluxo sequencial, mas servem para mostrar 

o sentido da leitura. 
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Figura 8: Mapa Conceitual sobre as Unidades de Ensino Potencialmente Significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:MOREIRA, 2012b 
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4 METODOLOGIA 

 

 Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, com elaboração de uma 

estratégia didática baseada na utilização de mapas conceituais, uma unidade potencialmente 

significativa e o estudo de transição vítrea com aplicação de mapas conceituais. De acordo com 

Godoy (1995), a pesquisa qualitativa é melhor entendida em um contexto que é parte da análise 

numa perspectiva integrada. É importante compreender que vários tipos de dados são coletados 

e analisados para que a pesquisa se aproxime da realidade investigada.  

 

4.1 Objetivos Gerais 

Elaborar uma abordagem com base na Aprendizagem Significativa Ausubeliana para 

estudar, discutir e compreender o estado vítreo. 

 

4.1.1 Objetivos Específicos 

 

Inicialmente, os objetivos específicos estavam atrelados a proposta de aplicação da 

sequência didática (SD) em sala de aula. Como não foi possível a aplicação, em decorrência da 

pandemia da Covid-19, os objetivos específicos mudaram.  

Os objetivos iniciais eram: 

 Aplicar uma sequência didática potencialmente significativa para facilitar a 

aprendizagem do estado vítreo; 

 Conduzir os alunos a externalizar seu conhecimento prévio sobre o tema a ser abordado; 

 Utilizar organizadores prévios durantes as aulas ministradas; 

 Utilizar situações problemas, tendo o professor como mediador; 

 Observar a evolução dos alunos, assim como o comportamento no processo, afim de 

não fornecer uma avaliação final e sim progressiva. 

 

Os objetivos passaram a ser: 

 Elaborar uma sequência didática seguindo das etapas das Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas (UEPS); 
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 Propor a utilização de mapas conceituais como ferramenta da aprendizagem e 

avaliativa; 

 Ensinar sobre o Estado Vítreo e deixar claro a existência de mais estados da matéria que 

não são estudados; 

 Utilizar a experimentação para sintetizar vidro com os alunos; 

 

4.2 Desenvolvimento da Sequência Didática 

Utilizando as UEPS de Marco Antonio Moreira (2014), a fim de alcançar uma 

Aprendizagem Significativa e pensando na mediação do estudo com base nos conhecimentos 

prévios do aluno, subsunçores, é importante usar uma problematização que estimule o aluno a 

expor seu entendimento. Para tal são utilizadas as UEPS juntamente com o Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Desta maneira o material de aula, além de ser potencialmente 

significativo, tem entrelaçado a ele as habilidades que os alunos precisam demonstrar, 

(BRASIL, 2015). 

A sequência foi elaborada tendo como guia a BNCC e o que se espera de um aluno do 

ensino médio. No documento disponibilizado para consulta de toda rede escolar no site do 

Ministério de Educação está a figura 9, a qual enfatiza critérios estabelecidos pelo MEC para 

os alunos do ensino médio. 

 

Figura 9: Competências Gerais para o ensino médio da educação básica 

 

Fonte: BRASIL, 2015  
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Dentro de cada competência estabelecida encontram-se as habilidades que se espera 

serem alcançadas pelos alunos e que sejam trabalhadas em sala de aula. Para simplificar as 

competências destacadas para essa sequência didática, com a aula sobre os estados da matéria 

e o vidro, foi elaborada a figura 10 e as descrições de cada competência encontram-se no Anexo 

A. 

Figura 10: Habilidades a serem desenvolvidas segundo a BNCC 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

As habilidades são identificadas por “Códigos alfanuméricos” (BRASIL, 2015, p. 37). 

Nesse código contém: um par de letras iniciais indicando a etapa escolar, exemplo: ensino 

médio é a etapa e a sigla é EM, O primeiro par de números, neste caso o número 13, indica que 

as habilidades descritas podem ser desenvolvidas em qualquer série do Ensino Médio, a 

segunda sequência de letras indica a área do conhecimento e os números finais indicam: para o 

1º número, a competência específica à qual se relaciona a habilidade e, para os dois últimos 

números, a sua numeração no conjunto de habilidades relativas a cada competência. As 

habilidades descritas para cada código estão no Anexo 1. 

Assim, tendo em vista a elaboração de uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa e as habilidades que desejam serem desenvolvidas segunda a BNCC, propor-se 

EM13CNT102

EM13CNT104

EM13CNT301

EM13CNT303EM13CNT306

EM13CNT307

EM13CNT30
9
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uma sequência didática onde os 8 passos, de Marco Antônio Moreira, são realizados em 5 aulas 

ou 5 encontros. Em especial a aula 3 necessita de duas aulas de 50 min, as demais foram 

pensadas em uma aula de 50 min cada. 

A aplicação desta SD poderia ser realizada no contra turno, pois o estudo de estados da 

matéria é feito de forma ligeira durante o ano letivo, em no máximo duas aulas. O que está 

sendo proposto é a retomada desses conceitos, mostrando que existem mais estados da matéria 

e, dentre estes, ensinar acerca do Estado Vítreo. 

Aula 1 do estudo irá iniciar com o auxílio de um texto, para que os alunos externalizem 

o que entendem do texto e o que eles pensam ter influência no seu dia a dia. Sabendo que, um 

dos focos principais é a utilização do vidro na sociedade, para após compreender a transição 

vítrea e sua importância, mostra-se relevante começar uma discussão sobre o uso desse material, 

ilustrado na figura 11. 

 

Figura 11: Texto que  pode ser utilizado para começar a discutir sobre a importância do vidro para 

sociedade 

 

Fonte: Adaptado da Abra Vidro, 2012 
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Durante a mediação em sala de aula o professor, além de saber conduzir a discussão, 

pode fazer uso de perguntas chaves como:  

 

 O que é o vidro? 

 Sabe como ele é feito? 

 Como verificamos que um material é realmente vidro? 

 Você considera o vidro um estado da matéria? 

 Quais os estados da matéria? 

 

Essas perguntas ajudarão a entender o pensamento do aluno, reconhecer o conhecimento 

prévio que os discentes possuem e definir assuntos específicos, introduzindo alguns conceitos. 

Entre os conceitos a serem revisados ou apresentados estão os três dos cinco estados da matéria: 

o sólido, líquido e gasoso, evidenciando que existem outros como o plasma e o condensado de 

Boss-Einstein. Deve-se nesta etapa falar sobre a estrutura desses estados, estimular a pesquisa 

sobre eles, dar exemplos para comparação e discussão. Assim, desenvolver uma aula com 

pesquisa, possivelmente ainda discursiva, com o auxílio de quadro e oportunizando um papel 

ativo dos alunos na construção da aula. Ao fim da aula deve ser proposta a construção de um 

mapa conceitual, que será utilizado novamente no fim da unidade para avaliar a sequência 

didática e a evolução de aprendizagem dos alunos. 

Como estimulo à pesquisa e aprofundamento no tema podem-se usar filmes, como o 

“Spectral” que, ainda com imprecisões, afinal não é um filme de cunho científico, pode 

despertar a curiosidade sobre o condensado de Bose-Einstein.  

A Aula 2, inicia-se com um vídeo separado e previamente analisado, cujo primeiro 

quadro aparece na figura 12. Assim, essa situação problema pode ser utilizada como 

organizador prévio. O vídeo apresenta exemplos da utilidade do vidro na sociedade e nos 

momentos em que ele está presente, como em um perfume presenteado, no carro ao fazer uma 

viagem, etc. 
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Figura 12: Imagem do vídeo “Vidro. Para os vidrados no mundo” 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

Este é o momento para começar a introduzir os conceitos científicos desejados, como a 

“Transição Vítrea”. Depois da situação inicial, o próximo passo pode ser falar de conceitos e 

diferenciações como uma retomada dos estados físicos discutidos em aulas anteriores para 

realizar comparações, a fabricação do vidro ou sua síntese, como ele tem sido utilizado na 

tecnologia e nos projetos inovadores, porque usar o vidro e não outro material, a diferença entre 

o vidro e outros materiais exemplificando componentes químicos e utilidades, o que é um 

material cristalino e amorfo. E assim, explicar o que é transição vítrea. Para isso é necessário 

que a diferença de um material cristalino e amorfo esteja bem clara. 

Na Aula 3, separa-se a sala de aula em grupos, idealmente com máximo de 6 alunos 

cada, para realização da atividade experimental, cujo experimento é detalhado no Apêndice C. 

O experimento proposto é a síntese de um vidro conhecido como “vidro cinematográfico”. É 

um vidro orgânico com base de sacarose utilizado na indústria do cinema para efeitos 

quebradiços. Mesmo não sendo um vidro a altas temperaturas como os feitos à base de fosfato 

e silicato, é um vidro e pode ilustrar os conceitos em tela. Os vidros industriais para carros, 

janelas e eletrônicos são muito duros e resistentes, assim a TV e teatro utilizam vidros menos 

resistentes para usar em cenas nas quais se atravessa uma porta de vidro ou quando uma garrafa 

é quebrada na cabeça de um dublê, por exemplo. 

O açúcar são grãos de sacarose que têm sua estrutura no estado de cristalino. Pode-se 

fazer um paralelo de açúcar com a areia cuja composição é sílica, também com estrutura 

cristalina. Assim, ao aquecer a areia em temperatura muito alta a sílica passa por uma transição 
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de fase gerando um líquido viscoso que com o esfriamento rápido suficiente pode-se chegar a 

Tg e, assim, sintetizar um vidro. Com o açúcar ocorre um processo semelhante, porém as 

temperaturas são muito inferiores, permitindo realizar a experiência em laboratórios escolares. 

Após a realização do experimento é importante que os alunos discutam sobre a utilidade, 

o porquê desta e reflitam sobre os conceitos teóricos estudados em sala de aula. Aplicar uma 

atividade sobre o que foi discutido é uma maneira de conduzir a atividade experimental de 

forma que não seja inclinada para o lado tradicional e arbitrário, mas uma atividade elaborada 

com a participação ativa dos alunos e para discussão em grupo. O questionário elaborado para 

ser aplicado depois da atividade experimental tem o intuito de fazer os alunos argumentarem 

sobre o que eles visualizaram na experimentação incorporada com as aulas teóricas. Afigura 13 

ilustra o questionário desenvolvido. 

É importante ressaltar que as etapas não estão de forma amarradas e pontuadas, mas elas 

caminham de forma espontânea durante as aulas 
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Figura 13: Questionário elaborado para discussão após a aula experimental. 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

A Aula 4 aborda as Etapas 6 e 7 das UEPS. Nessas etapas acontece a continuidade do 

processo de diferenciação progressiva voltando a alguns aspectos importantes do conteúdo, 

buscando a reconciliação integrativa. Para tal pode-se recorrer as discussões já feitas em sala 

de aula, realizando uma problematização e aprofundando os conteúdos como o experimento e 

questionário propostos para aula anterior. De acordo com esta unidade, já foi realizada atividade 

para os alunos e estas podem ser utilizadas como situação problema para realizar uma discussão 

mais profunda acerca do tema. Um exemplo para discussão que pode ser feita nesse momento 

na sequência didática é utilizar objetos vítreos ou ilustrar com imagens de trabalhos de outros 

autores diferentes tipos de vidros para discutir sobre as diferenças entre eles. Ainda é possível, 

usar uma ponteira laser ou outra fonte luminosa para analisar como cada vidro se comporta com 

a luz, e ainda, realizar um experimento simples para uma discussão mais profunda, abordando 
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as leis de reflexão e refração. Assim poder-se ia, usar a lei de Snell, calcular o índice de refração 

do vidro, e ainda discutir sobre reflexão interna total. 

Na etapa 7 é importante a realização de uma avaliação formativa. Não para quantificar 

o conhecimento ou aprendizagem, mas para que o professor possa visualizar e entender se o 

aluno, realmente, teve uma aprendizagem significativa. Essa avaliação vai depender do 

processo da turma e os conceitos que precisam ser melhores definidos, tanto para os cinco 

estados da matéria como para o vidro. 

Na Aula 5 é proposto um novo Mapa Conceitual para, junto com as observações de 

avaliações progressivas e o Mapa Conceitual feito na primeira aula da sequência, analisar se a 

aprendizagem pode ser considerada potencialmente significativa. Os Mapas Conceituais serão 

apresentados por eles de forma simultânea, a fim visualizar a diferença do entendimento inicial 

e a construção do conhecimento ao fim da unidade. A proposta é que ambos os mapas sejam 

realizados de forma coletiva, com os alunos separados em grupo e o professor mediando, e na 

hora da apresentação sejam mantidos os grupos para eles recordarem o que pensavam de 

diferente inicialmente, já que os MC’s não são autoexplicativos, ou seja, necessitam de uma 

explicação da parte dos criadores. 

 É importante explicar como construir o mapa, a utilização de palavras ou frases chaves 

que “se ligam” de forma hierárquica. A orientação é importante para que não seja criado um 

fluxograma. A intensão é verificar se os discentes ligaram os conceitos novos ao que já 

possuíam em seus cognitivos, realizando assim uma aprendizagem significativa e que todos 

possam debater os conteúdos na hora da construção do mapa conceitual. O interesse da 

construção dos MC’s na primeira aula é para visualizar o os alunos sabem e compreendem até 

o momento, podendo ser algo menos organizado na hora da construção. Com a elaboração do 

segundo mapa conceitual, além da avaliação da sequência, será possível enxergar a evolução 

dos significados e conceitos adquiridos pelos discentes. 

Para essa unidade de ensino foi feito um plano de aula, utilizando como guia a BNCC e 

os materiais a serem usados durante as aulas. Este plano está detalhado no Apêndice D. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Unidade de Ensino foi elaborada seguindo o modelo estudado por Marco Antônio 

Moreira para ser uma sequência potencialmente significativa. Como não foi possível a 

aplicação do trabalho em sala de aula, em decorrência da suspensão das atividades presenciais 

devido à crise sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19, declarada pela OMS, para 

análise dessa unidade utilizaram-se trabalhos já realizados para examinar e comparar com esta 

unidade de ensino. 

Analisando alguns trabalhos como referência para a sequência didática elaborada, o 

primeiro ponto é o conhecimento prévio de aluno, pois para Ausubel os subsunçores são um 

ponto essencial para a construção do conhecimento no cognitivo do aluno. No trabalho do 

Oliveira et al.(2008) realizou-se uma pesquisa com os alunos sobre o que eles entendem sobre 

o tema vidro. Notou-se que os alunos tinham facilidade de reconhecer os objetos que eram 

fabricados como vidro, quais destes objetos são encontrados apenas feitos de vidro e não 

poderiam serem feitos de outro material, mas a maioria tinha dificuldade de entender o tempo 

de composição, principal matéria prima para síntese do vidro, estado da matéria em que o vidro 

se encontra, a diferença entre cristalino e não-cristalino e o tempo de decomposição. Neste caso, 

os alunos possuíam conhecimento prévio sobre o tema, mas não os conceitos científicos para 

construir uma aprendizagem significativa e compreender a importância do vidro em 

conhecimentos químicos e para a sociedade. Mostra-se que pelos alunos já conhecerem o tema 

estudado e entenderem dos outros estados da matéria facilitará a discussão em sala de aula e 

mediação de novos conceitos. 

Segundo Castro (2019), os alunos ao notarem que a aula foi elaborada de forma 

diferenciada ficam entusiasmados e curiosos. Esse tipo de reação é o que se espera ao ensinar 

sobre o estado vítreo, usando vídeos, textos, pesquisas feitas pelos alunos, além da realização 

de uma atividade experimental. A maioria das aulas e a rotina de estudo dos alunos são 

realizadas de forma mecânica e tradicional. A utilização de um material potencialmente 

significativo propicia despertar o interesse do aluno, e esse interesse do aluno em estudar a 

matéria é um dos requisitos para que a aprendizagem seja significativa. 

Ao avaliar o trabalho feito por Maciel (2016), notou-se a proposta de uma unidade com 

a utilização de cinco encontros, foram analisados três itens: a discussão em sala em grupo, a 

realização de uma atividade experimental e o uso de um mapa conceitual. Na maioria das vezes, 



46 

 

 

os professores acreditam ser difícil os alunos executarem um mapa conceitual, mas Maciel, ao 

aplicar uma unidade de ensino, obteve resultados bem satisfatórios. Durante a discussão e a 

atividade, os alunos sentiram dificuldade nas perguntas. Este momento foi utilizado para 

introduzir e esclarecer conceitos importantes. 

Assim, com os resultados obtidos por Maciel (2016) e a estrutura da sequência didática 

semelhante à elaborada nesta unidade é possível compará-las, e com dados já obtidos esperam-

se resultados satisfatórios. 

Ao falar sobre a avaliação da UEPS, Moreira (2013) ressalta que a forma como as 

avaliações ocorrem atualmente é muito mais voltada ao certo ou errado e não se o aluno 

entendeu o conteúdo, tão pouco se  foi significativo para sua própria construção do 

conhecimento. A avaliação da aprendizagem significativa tem como foco avaliar a 

compreensão, captação de significados, capacidade de transferência do conhecimento a 

situações não-conhecidas, não-rotineiras (MOREIRA, 2013, p. 26). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar esse trabalho planejou-se a promoção da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel com o uso das Unidades de Ensino Potencialmente Significativa do Marco 

Antônio Moreira. A motivação que levou o estudo deste tema foram os estudos realizados nos 

últimos dois anos acadêmicos com pesquisa em vidros, juntamente com o professor Ladário da 

Silva e seu grupo de pesquisa. O estudo sobre os vidros cativa por sua complexidade química e 

a quantidades de conteúdos possíveis de se estudar dentro do mesmo tema. 

A caracterização destes vidros foi importante para a obtenção de informações sobre suas 

propriedades, possibilitando entender o comportamento das propriedades e estabelecer limites 

para seu uso e aplicações. Entre estas propriedades está o índice de refração, o coeficiente de 

extinção, a transmitância e reflectância do vidro que, em síntese, nos informam como o vidro 

interage com a luz.  Propriedades como essas são importantes de serem conhecidas, 

principalmente a depender da utilização do vidro. 

O vidro é um material que vem sendo cada vez mais utilizado e estudado, de acordo 

com o interesse nas suas diversas aplicações. Apresentando um estado termodinâmico peculiar 

na natureza, o estado vítreo possui características ainda não totalmente entendidas. 

Os vidros que foram projetados, sintetizados e caracterizados são nomeados Fosfo-

Silicatos. Eles, por sua vez, possuem dois formadores de sua rede vítrea: a sílica (proveniente 

da adição de escória na composição) e o fosfato (formador base escolhido, devido ao seu baixo 

ponto de fusão). Junto à sílica e ao fosfato foram utilizadas escórias com diferentes composições 

(a de aciaria e outra de distribuidor). A escória, um co-produto da produção de aço e rejeito do 

processo metalúrgico é pouco reutilizada e seu descarte é um problema ambiental, 

particularmente na cidade de Volta Redonda. Propor novos usos desse material implica 

contribuir para sua reutilização e redução do problema ambiental.  

A partir desse estudo, começou-se a pensar em como levar o estudo sobre vidros, muito 

presente no dia a dia de qualquer pessoa assim como na pesquisa cientifica de ponta, para sala 

de aula e em como mediar esse conhecimento, ainda muito complexo para alguns estudiosos. 

E, apesar de sua forte presença, há muita discussão sobre o que é um vidro. É ele um dos estados 

conhecidos da matéria ou é um novo? Estudos realizados desde muito tempo até o mais recente 

(ZANOTO E MAURO, 2017) apontam que o vidro é outro estado da matéria. 

Logo, este estudo foi proposto para proporcionar aos alunos expandir seus olhares e 

argumentação, não explicitar uma definição e “inserir” um novo conceito químico, mas 
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questioná-lo e entender a presença da química e os estudos científicos em algo que é tão 

“comum” e pouco argumentado sobre suas especificações. 

A dificuldade de aplicação dessa unidade de ensino não impediu de produzir um 

conteúdo que espera-se ser potencialmente significativo. Um dos maiores desafios foi a 

produção de um material com diferentes estratégias didáticas em comparação aos que os alunos 

estão habituados, assim como a estruturas das escolas, pois a finalidade dessa sequência era 

aplicá-la em uma escola pública de Volta Redonda com laboratório e sala de vídeo. Mas mesmo 

que a escola, em especial a em questão, tenha estrutura para realização de um estudo 

diferenciado, os laboratórios e salas de atividades são realizadas de forma mecânica com 

roteiros prontos e sem a participação ativa do aluno. O experimento elaborado é de baixo custo 

e o vídeo pode ser passado com o auxílio de um projetor multimídia, desta forma a sequência é 

viável para ser utilizada mesmo em escolas com recursos restritos. 

Ao comparar as unidades de ensino que foram aplicadas estudadas neste trabalho e esta 

unidade, espera-se que os alunos demostrem indícios de Aprendizagem Significativa, 

assentimento positivo aos recursos didáticos e metodologia utilizados. 

Durantes os encontros em sala de aula e as retomadas de discussões sobre o tema é 

preciso notar os traços de aprendizagem significativa. Ou seja, os alunos precisam demonstrar 

um novo conhecimento produto do seu conhecimento prévio, o discutido em sala e sua 

construção final, e, assim, se a UEPS está sendo efetiva na construção do conhecimento a 

avaliação formativa e o mapa conceitual podem dar indicações de aprendizagem significativa e 

uma análise final da UEPS. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: HABILIDADES QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS NESSA UNIDADE DE 

ENSINO SEGUNDO A BNCC 

 

  

E
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C
N

T
1
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Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos 
de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando 
sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre 
seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias 
digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à 
construção dos protótipos. 
 

E
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1
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Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, 
considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de 
diferentes materiais e produtos, como também o nível de 
exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo 
soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes 
responsáveis. 
 

E
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1
3

C
N

T
3

0
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Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, 
empregar instrumentos de medição e representar e interpretar 
modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para 
construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de 
situações-problema sob uma perspectiva científica. 
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Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas 
das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, 
considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de 
textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência 
dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir 
estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 
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Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando 
conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de 
equipamentos e recursos, bem como comportamentos de 
segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e 
socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos 
digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais 
riscos. 
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E
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0
7
  

Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação 
de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, 
arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e 
sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano. 
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Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas 
relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos 
não renováveis e discutir a necessidade de introdução de 
alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, 
comparando diferentes tipos de motores e processos de 
produção de novos materiais. 
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