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RESUMO

Em qualquer nível ou modalidade de ensino, o objetivo primordial do professor deveria ser 

ensinar e do aluno, aprender. Entretanto, dependendo das condições em que este processo 

ocorre, a aprendizagem pode se desenvolver de maneira mecânica, não passando de memori-

zação de receitas e fórmulas, principalmente nas ciências da natureza. Para que a aprendiza-

gem possa se desenvolver de maneira significativa, Ausubel comenta que é preciso valorizar 

as concepções iniciais dos alunos durante o processo ensino-aprendizagem. Baseado neste 

contexto, o presente trabalho objetivou pesquisar a possibilidade de se promover uma apren-

dizagem mais significativa em uma turma de EJA da cidade de Turvo – SC. Para isso, procu-

rou-se utilizar um enfoque baseado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Fo-

ram utilizadas atividades experimentais no ensino da Química do Carbono. Tais atividades fo-

ram analisadas pelos alunos com o auxílio de diagramas V adaptados ao experimento citado.  

Também foram utilizados questionários no intuito de auxiliar o professor na interpretação dos 

diagramas produzidos pelos alunos e para avaliar o trabalho desenvolvido na ótica dos alunos. 

A análise dos diagramas V confeccionados pelos alunos demonstrou que dificuldades relata-

das na literatura para outras modalidades de ensino também se fizeram presentes na EJA. No 

entanto, a avaliação positiva dos alunos presente nas opiniões expressadas nos questionários 

foi um fator que estimulou o autor deste trabalho a prosseguir suas pesquisas com o uso dos 

diagramas V como ferramenta para potencialização de uma aprendizagem mais significativa.

Palavras – chave: Aprendizagem Significativa, Diagrama V, EJA
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ABSTRACT

At any level or type of education, the primary objective of the teacher should be teaching and 

student  learning.  However,  depending of the conditions in which this  process occurs,  the 

learning can  develop in  a  mechanical  manner,  through memorization  of  the  receipts  and 

formulas,  especially  in  the  nature  sciences.  To  that  learning  can  develop  significantly,  

Ausubel says that we need to value students' initial conceptions during the teaching-learning 

process. Based on this background, this study aimed to research the possibility of promoting a 

more meaningful learning in a classroom EJA of Turvo city - SC. For this, we tried to use an 

approach based on meaningful learning theory of Ausubel. Experimental activities were used 

in chemistry teaching Carbon. Such activities were analyzed by the students with the aid of 

diagrams V adapted to the experiment cited. Questionnaires were also used in order to assist 

the teacher in interpreting the diagrams produced by the students and to evaluate the work 

from the viewpoint of students. The analysis of diagrams V made by students, demonstrated 

that the difficulties reported in the literature for other methods of teaching, were also present 

in adult education. However, the positive evaluation of students demonstrated in the views 

expressed in the questionnaires was a factor that stimulated the present author to continue his 

research  with  the  use  of  V diagrams  as  a  tool  for  empowerment  in  a  more  meaningful  

learning.

Key – words: Meaningful Learning, Diagram V, EJA
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1 INTRODUÇÃO

A EJA é uma das ações implementadas pelo Estado no intuito de erradicar o anal-

fabetismo no Brasil. Trata-se de uma versão atual dos esforços históricos de alfabetização de  

adultos e traz consigo a visão dominante do adulto analfabeto, explicitada por Santos (2008):

A visão do analfabeto como um indivíduo alienado, incapaz, ignorante, à margem  

das decisões da sociedade e do poder construída ao longo da nossa história, conti-

nua influenciando a maneira pela qual os poderes públicos tratam a questão da  

educação de jovens e adultos, sua inclusão na sociedade e inserção no mundo do  

trabalho. São várias investidas em campanhas e programas que não tiveram êxito  

pelo seu caráter emergencial, e na maioria das vezes assistencialista.

Essa visão é contestada por Astolfi (1994), ao defender que as concepções iniciais 

dos alunos se manifestam como representações do seu modo de ver o mundo e explicá-lo. 

Tais representações a seu modo “funcionam” em determinadas situações. Essas concepções 

solidamente construídas durante sua vida tendem a acompanhá-los durante todo o período de 

escolaridade e até em níveis superiores de ensino.

Nos jovens e adultos essas concepções são ainda mais fortes que nas crianças e 

adolescentes, pois são construídas por um longo período de suas vidas. É com estas concep-

ções que o adulto interage com o mundo a sua volta, de modo que o adulto analfabeto não é  

um ignorante, mas um ser humano com história e conhecimentos. Portanto, as concepções ini-

ciais não podem ser negligenciadas, pois, ainda segundo Astolfi (1994), elas se tornam impor-

tantes obstáculos à aprendizagem.

Ausubel (apud MOREIRA, 2006 a) e outros defensores da aprendizagem signifi-

cativa entendem o valor dos conhecimentos prévios e defendem que a aprendizagem só se tor-

na significativa se o trabalho for desenvolvido partindo ou tendo relações significativas com 

esta estrutura conceitual prévia. Cabe a nós educadores conhecer nossos alunos e, a partir des-

te conhecimento, sugerir formas de trabalho e ações que facilitem ao adulto aprender signifi-

cativamente. Isto se faz necessário principalmente em áreas como as ciências da natureza que 
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são normalmente associadas aos altos índices de reprovação, um dos motivos de evasão e ex-

clusão de jovens e adultos do sistema escolar e também na EJA.

Muito se tem pesquisado sobre o uso de ferramentas que possibilitem aos alunos 

aprender significativamente. Dentre estas ferramentas destacam-se os mapas conceituais, defi-

nidos por Moreira (2006 b) como sendo diagramas que indicam relações hierárquicas entre 

conceitos e procuram refletir a organização conceitual de um corpo de conhecimento ou parte 

dele. Tais mapas podem ser usados como instrumentos didáticos, na organização dos currícu-

los ou como organizadores de conceitos e suas relações durante o processo de ensino-aprendi-

zagem. Também na avaliação da aprendizagem, identificando concepções prévias dos alunos 

e sua organização, assim como possíveis mudanças ocorridas durante o ensino.

Outra ferramenta destacada por Moreira (op. cit.) é o diagrama Vê1 ou Vê episte-

mológico, proposto originalmente por Gowin como instrumento heurístico para a análise da 

estrutura do processo de produção do conhecimento ou para desempacotar conhecimentos do-

cumentados em artigos, livros, etc. Diferente de sua origem o diagrama Vê tem sido adaptado 

aos mais diversos campos, sendo o campo educacional, a análise de currículo, a avaliação e 

análise de experimentos de laboratórios didáticos apenas alguns exemplos.

O uso de tais ferramentas tem sido investigado por pesquisadores há algum tem-

po, destaca-se aqui as pesquisas feitas com mapas conceituais – Moreira (1977, apud MOREI-

RA, 2006 b), Freitas Filho (2007), Pacheco e Damasio (2009) – e também com diagramas V2 

relatadas por Moreira (2006 b) – dentre eles, Moreira (1980), Passos e Moreira (1982), Jamett  

(1985), Levandowski (1981), Novak et al. (1983), Alvarez e Risko (1987) e Novak (1988) – 

entre outros. Cabe citar também o trabalho com diagrama V relatado por Pacheco e Damasio 

(2009) e Batistella (2007).

Dentre os trabalhos citados temos relatos do desenvolvimento destes desde séries 

iniciais até níveis universitários e pós-graduação. Porém nada relacionado a seu uso em EJA 

ou PROEJA3. Este vazio nas pesquisas e a relevância da EJA e do PROEJA no cenário educa-

cional nacional nos motivou a elaborar e efetivar a pesquisa descrita aqui.

Em recente artigo Francisco e Queiroz (2007) analisam os resumos de trabalhos 

relacionados à teoria da aprendizagem significativa apresentados em encontros e reuniões na-

1 O termo diagrama Vê será usado sempre que nos referirmos ao diagrama Vê original de Gowin
2 O termo diagrama V será usado sempre que nos referirmos à diagramas V adaptados do original de Gowin
3 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Edu-

cação de Jovens e Adultos
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cionais ou regionais cujo tema era o ensino de Química no período de 1999 a 2007. Neste es-

tudo as autoras apuraram que,  dos 2841 resumos apresentados nos eventos considerados no 

trabalho, apenas 32 trabalhos eram relacionados à Teoria da Aprendizagem Significativa, in-

cluindo nestes trabalhos sobre mapas conceituais e Vê de Gowin, perfazendo pouco mais de 

1% do total de trabalhos apresentados.  A pequena ocorrência de trabalhos relacionados ao 

tema em encontros nacionais relevantes no ensino de Química demostra o atraso destas pes-

quisas  se  comparadas  à  outras  áreas  onde estas  encontram-se  mais  adiantadas  como,  por 

exemplo, a Física onde encontramos grande quantidade de material referente ao tema.

Tentando contribuir para a mudança deste quadro  através desta pesquisa e reco-

nhecendo o direito dos sujeitos da EJA a uma aprendizagem mais significativa, buscamos fa-

zer da Química uma ferramenta de reflexão. Pretendeu-se utilizar uma abordagem diferencia-

da do tradicional, através do uso do diagrama V no processo de ensino-aprendizagem e como 

instrumento de avaliação do quão significante está sendo esta aprendizagem. Utilizou-se tam-

bém experimentos como facilitadores da aprendizagem significativa da Química do carbono 

na EJA de Turvo – SC. A partir desse foco, acredita-se que este trabalho venha ao encontro 

das indicações contidas nos documentos oficiais que orientam a educação no país.

A aplicação dessa abordagem exige do educador pesquisa e planejamento, sendo a 

pesquisa inerente à proposta teórica e o planejamento norteador da prática pedagógica. Como 

demonstra a Proposta Curricular de Santa Catarina

O processo de ensino e aprendizagem não pode ser conduzido de forma aleatória,  
assistemática, limitada ao espontaneísmo ou apenas à memorização. Ressalta-se a  
importância do planejamento,  da organização [...]  a partir  do conhecimento  do  
professor sobre a realidade do aluno e diagnóstico da classe. (PROPOSTA CURRI-
CULAR-SC, 1998).

Os PCNs deixam claro o importante papel do educador, pois “Ao professor cabe 

selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo a promover um avanço no desenvol-

vimento intelectual do aluno, na sua construção como um ser social” (PCNs: CIÊNCIAS NA-

TURAIS , 1998). Importância também reconhecida pela Proposta Curricular de Santa Catari-

na quando diz que “[...] cabe a ele [o professor] [...] planejar, provocar e desenvolver ativida-

des com os alunos, garantindo, assim, a ação significativa na construção do conhecimento ci-

entífico.” (PROPOSTA CURRICULAR-SC, 1998).

Dentro do contexto exposto, o objetivo principal deste trabalho é procurar promo-

ver uma aprendizagem mais significativa em relação aos aspectos que envolvem a química do 
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carbono. Para isso, foram elaborados e utilizados experimentos buscando provocar uma refle-

xão sobre o tema e, por meio desta atingir a aprendizagem significativa.

Sendo assim, decidiu-se por pesquisar se é possível, com o uso de experimentos 

como eventos em diagramas V adaptados ao ensino de Química no PROEJA, promover uma 

aprendizagem significativa da Química do Carbono. Na impossibilidade de encontrar uma tur-

ma de PROEJA na região de Timbé do Sul, o trabalho foi desenvolvido em uma turma de 

EJA na cidade de Turvo – SC.

O  Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) é mais uma forma de se 

fazer a Educação de Jovens e Adultos (EJA) então, considerando-se que os sujeitos envolvi-

dos apresentam um perfil  bastante  semelhante,  acredita-se que desenvolver a pesquisa em 

uma turma de EJA e não em PROEJA não acarretará perda significativa na qualidade dos re-

sultados.

1.1 OBJETIVO GERAL

Investigar o uso do diagrama V como instrumento para promover aprendizagem 

significativa no ensino da Química, em um experimento de combustão de compostos orgâni-

cos, em uma turma de EJA da cidade de Turvo – SC.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Utilizar um experimento em sala de aula como facilitador da aprendizagem;

• Propiciar o compartilhamento de significados através do diagrama V, na busca de 

uma aprendizagem significativa da Química do carbono.

• Utilizar  os diagramas V como ferramenta de  avaliação da aprendizagem pelos 

alunos da EJA de Turvo – SC.

• Caracterizar  os  sujeitos  da  EJA bem  como  suas  impressões  sobre  o  trabalho 

realizado através de questionários.
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• Verificar se houve alguma aprendizagem significativa, por meio da análise dos 

diagramas V construídos pelos alunos e das respostas dadas aos questionários.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA

Para Marques et all (2008), […] a aprendizagem, no ensino de ciências naturais,  

em especial a química, constitui-se num processo fundamental para que os discentes possam  

refletir criticamente sobre diversos aspectos do seu cotidiano […]. O autor ainda sugere que 

para ser concretizado, este processo, deve estar vinculado a atividades experimentais. Sua vi-

são apoia-se nas ideias de Smith (1998), que defende a importância do trabalho experimental 

como inquestionável no ensino de química, quando proporciona aos alunos uma compreensão 

bem mais fundamentada acerca das transformações que ocorrem na natureza.

Araujo e Adib (apud BATISTELLA, 2007,  p. 15-16)  citam que  […]  atividades  

experimentais foram apontadas por professores e alunos como uma das maneiras mais frutí-

feras na promoção da aprendizagem significativa […]. Pois segundo eles a maioria dos auto-

res concorda que atividades experimentais tem a capacidade de estimular a participação dos 

alunos, despertar a curiosidade e interesse; tendem a propiciar a construção de um ambiente 

motivador, agradável e estimulante com situações novas e desafiadoras que podem favorecer 

tal aprendizagem.

No entanto, segundo Gaspar (apud BATISTELLA, 2007, p. 15),  […] nas escolas  

Brasileiras a experimentação, nunca foi considerada uma prática pedagógica rotineira […]. 

para Marques (op. cit.), […] o que se verifica, na maioria das escolas, é apenas a transmis-

são de conhecimentos sem qualquer relação com estas atividades, resultando numa aprendi-

zagem superficial e mecânica […]. Ainda segundo ele […] para que haja uma aprendizagem  
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significativa, se faz necessário que professores adotem uma metodologia que privilegiem a  

experimentação, pois quanto mais integrada teoria e prática, mais sólida se torna a aprendi-

zagem desta disciplina […].

Concordamos com Gaspar (2005) quando afirma que a experimentação no ensino 

de ciência, seja de demonstração, observação ou manipulação de situações e equipamentos do 

cotidiano do aluno e até mesmo a laboratorial propriamente dita, é distinta daquela conduzida 

para a descoberta científica. Assim, não se espera que os alunos descubram a teoria a partir da 

prática indutivamente mas, o procedimento de combustão demostrado aos alunos neste proje-

to complementa e busca integrar-se à teoria apresentada anteriormente. 

2.2 O VÊ EPISTEMOLÓGICO OU DIAGRAMA VÊ DE GOWIN

Considerado uma ferramenta de aprendizagem significativa, pois propicia ao alu-

no momentos de reflexão sobre a atividade da aula, seja ela qual for, o Vê foi proposto por 

Gowin originalmente como um instrumento heurístico para a análise da estrutura do processo 

da produção de conhecimento (MOREIRA, 2006 b), (ou seja, análise das partes desse proces-

so e a maneira como se relacionam) ou para "desempacotar" conhecimentos documentados 

em artigos de pesquisa, livros, ensaios, etc. (MOREIRA, 2007).

Consiste em um diagrama em forma de Vê com alguns elementos a serem preen-

chidos pelos alunos. Durante o preenchimento do diagrama, o aluno reflete sobre as questões 

levantadas durante a realização do experimento.

A adaptação do diagrama Vê, proposta neste projeto, contém os seguintes elemen-

tos:

• Questão foco, pergunta ou questão  problema do experimento,  objetivo, 

questiona para que o experimento foi realizado? Identifica o fenômeno de 

interesse, de tal forma que sugere que algo seja descoberto, medido, cons-

truído ou determinado ao tentar responder a questão-foco;

• Teoria, ou teorias envolvidas no entendimento do experimento;

• Princípios, ou leis são generalizações da teoria que estabelecem relações 

entre os conceitos;

• Conceitos, principais conceitos presentes no experimento;
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• Evento e/ ou Metodologia, diz como o experimento foi desenvolvido, se-

quência de passos, procedimentos, descreve o que foi feito ou para que;

• Asserção de conhecimento, ou conclusões, são as respostas tiradas do ex-

perimento;

• Transformações, possíveis transformações ou interpretações dos dados;

• Resultados, são os dados colhidos durante a realização do experimento.

A figura 1 apresenta o formato da adaptação do diagrama V para este projeto:

Figura 1: Diagrama V adaptado ao experimento a partir do diagrama Vê original presente em Moreira, 
2006 b, p.83)

Durante a elaboração do projeto de Pesquisa foi utilizado o diagrama V como ins-

trumento de planejamento de trabalho, o diagrama resultante deste planejamento encontra – se 

em anexo (Apêndice – A). Na figura 2 temos um diagrama resultante do trabalho realizado 

por um aluno em uma aula prática sobre detergentes no Ensino Técnico em um outro projeto 

de pesquisa. (PACHECO e DAMASIO, 2009)
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Figura 2: Diagrama V elaborado por um aluno a partir de uma prática com detergente (PACHECO E DA-
MASIO, 2009).
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Este trabalho está fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Da-

vid Ausubel

3.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Para Ausubel, […] aprender ciência é um processo de ativa construção cognitiva  

onde o que o aluno já sabe é tão ou mais importante [quanto] o que de novo vai descobrir […

] (AUSUBEL apud VALADARES e FONSECA, 2004). Moreira (2006 a) define sete visões 

de aprendizagem significativa, sendo elas: a visão cognitiva clássica, humanista, interacionista 

social, cognitiva contemporânea, da complexidade e progressividade, autopoiética e a visão 

computacional.  Dentre  estas,  optamos, no experimento relatado aqui,  pela  visão cognitiva 

clássica como orientadora de nosso trabalho.

Segundo Moreira (op. cit.) a perspectiva cognitiva clássica proposta por David 

Ausubel defende a […] interação cognitiva não arbitrária e não literal entre o novo conheci-

mento  potencialmente  significativo  e  algum conhecimento  prévio[...],  chamado  subsunçor. 

Este conhecimento prévio é relevante na estrutura cognitiva do aprendiz. Ainda para Ausubel, 

segundo  Moreira,  a  aprendizagem significativa  pode  ser  subordinada,  quando  o  conceito 

novo, menos abrangente é assimilado pelo conhecimento prévio; do contrário, conhecimentos 

mais abrangentes que os conhecimentos prévios podem assimilar estes de forma superordena-

da e, caso o conhecimento novo não seja subordinado ou subordine algum subsunçor, a apren-

dizagem é dita combinatória. Esta última envolve a interação do novo conhecimento relevante 

com toda uma gama de conhecimento prévios. O autor destaca também a importância dos co-

nhecimentos prévios, subsunçores, da predisposição do aprendiz a aprender e do potencial 

significativo dos materiais educativos.

A aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade dos alunos aprende-

rem por múltiplos caminhos e formas de inteligência, permitindo- lhes usarem diversos meios 

e modos de expressão. Neste tipo de aprendizagem é muito importante a comunicação. Por 

isso, a aula deve tornar-se um fórum de debate e negociação de concepções e representações 
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da realidade. Resultará assim, num espaço de conhecimento compartilhado no qual os alunos 

são vistos como indivíduos capazes de construir, modificar e integrar ideias. Terão oportuni-

dade de interagir com outras pessoas, com objetos e situações que exijam envolvimento, e dis-

porão de tempo para pensar e refletir acerca dos seus procedimentos, das suas aprendizagens e 

dos problemas que têm de superar. Na sala de aula, o conhecimento não é apenas transmitido 

pelo professor e aprendido pelos alunos. Ensinar e aprender com significado implica intera-

ção, disputa, aceitação, rejeição, caminhos diversos, percepção das diferenças, busca constan-

te de todos os envolvidos na ação de conhecer. A aprendizagem significativa segue um cami-

nho que não é linear, mas uma trama de relações cognitivas e afetivas (VALADARES e FON-

SECA, 2004).

4 O CONTEXTO DO PROJETO: EJA TURVO

A aproximação com o campo empírico foi realizada em uma escola de jovens e 

adultos da cidade de Turvo/SC. Embora já tenha sido criado a algum tempo, a implementação 

de turmas do PROEJA nas pequenas cidades da região sul de Santa Catarina ainda não é uma 

realidade, sendo assim optou-se por uma turma com um perfil o mais próximo possível da-

quele idealizado para uma turma de PROEJA, ou seja uma turma de jovens e adultos trabalha-

dores. Na cidade de Timbé do Sul/SC, origem do pesquisador, a turma de EJA apresentava, à 

época, cursando a disciplina de Química apenas quatro alunos, número considerado pelo pes-

quisador insuficiente para a pesquisa que se propunha. A cidade vizinha de Turvo apresentou 

uma turma de dezesseis alunos que foi considerada apropriada segundo critério descrito aci-

ma. Sendo assim apresentamos a seguir um breve histórico da escola em que se desenvolveu o 

projeto.

Até 1990, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade de Turvo - SC apre-

sentava as mesmas características do restante do país, marcada pela fragmentação de ações. 

São anteriores a esta data o MOBRAL/EDUCAR, o ensino modularizado e a prestação de 

exames supletivos,  para as séries iniciais do ensino fundamental e algumas áreas técnicas 

(Agrimensura,  Eletrônica e Auxiliar  de Enfermagem). Em dezembro de 1990, cria – se  o 

NAES (Núcleo Avançado de Ensino Supletivo), iniciando seus trabalhos com o Ensino Fun-
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damental e contando com cerca de 100 alunos. Em abril de 1998 deu-se a instalação do Ensi-

no Médio com 117 alunos. No ano de 2009 foram criadas quatro extensões. Atualmente conta 

com cerca de 550 alunos. (HISTÓRICO DA EJA EM TURVO – SC).

O projeto foi desenvolvido na escola localizada no centro da cidade com uma tur-

ma concluinte do ensino médio. A cidade apresenta características comuns às pequenas cida-

des do interior catarinense, dependente da agricultura com predominância da cultura do arroz, 

pouco industrializada, sendo as indústrias mais representativas ligadas ao ciclo da cultura do 

arroz e seu beneficiamento. Outras industrias de menor destaque são moveleira, couro, vestuá-

rio e metalúrgica. Os serviços, principalmente o comércio, ocupam uma posição de destaque 

na economia local e também na ocupação dos jovens e adultos atendidos pela EJA do centro 

da cidade.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A EJA é uma modalidade de ensino diferenciada, não por seus objetivos, em ge-

ral, comuns às outras modalidades; mas por seus sujeitos, suas histórias, pelo seu tempo ainda 

mais limitado. Tal diferenciação faz com que metodologias testadas e aprovadas em outras 

modalidades de ensino não o sejam necessariamente também na EJA. Para que se conheça o 

comportamento destas metodologias na EJA é necessário testá – las neste contexto.

Como metodologia de trabalho deste experimento usou - se o diagrama V como 

instrumento de ensino-aprendizagem na análise de atividades experimentais.  Tais atividades 

foram planejadas e aplicadas de forma a tentar despertar interesse no aluno da EJA em apren-

der Química. Para isso utilizou – se a combustão de substâncias orgânicas como um evento, a 

ser analisado com o uso de um diagrama V.

Inicialmente foi entregue aos alunos material de apoio (Apêndice – B) constando 

de texto com noções básicas de Química Orgânica, no intuito de fornecer subsunçores ade-

quados para compreensão do experimento a quem eventualmente não os tivesse em sua estru-

tura conceitual prévia, sendo este primeiro aprendizado feito muitas vezes de forma mecânica. 

Isso foi necessário pois, durante a execução do projeto, o tempo limitado, não possibilitou a 

determinação antecipada dos conceitos prévios. Esse fator, associado ao fato do projeto ter 
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sido desenvolvido em uma turma de EJA e não de PROEJA deve, sem dúvida, ter influencia-

do,  em algum grau,  os resultados obtidos. O texto entregue aos alunos apresentava também 

roteiro simplificado do experimento a ser realizado pelo professor, além da descrição, com um 

exemplo (Anexo – A), de como os alunos deveriam preencher seus diagramas.

Após a leitura e explicação do material pelo professor foi desenvolvido o seguinte 

procedimento (figura 3): queima de vários materiais e observação das características da fuma-

ça, presença de fuligem e cor da chama na tentativa de identificar a presença e quantidade re-

lativa do elemento carbono nos materiais.

Figura 3: Procedimento de combustão de substâncias orgânicas: parafi-
na (vela), butano (botijão de gás) e ácido acetil salicílico (colher)

A partir da observação do procedimento e das explicações dadas pelo professor, 

os alunos preencheram o seu diagrama V (Apêndice – C), refletindo sobre as seguintes ques-

tões referentes ao procedimento proposto:

• Qual a questão-foco?

• Quais o conceitos embebidos nessa questão?

• Quais os procedimentos para respondê-la?

• Qual a resposta obtida?

• Qual o seu valor?

E,  no intuito de auxiliar na interpretação dos diagramas, pois não houve tempo 

para que estes fossem apresentados pelos alunos que os confeccionaram, responderam a um 

questionário (Apêndice – D) com perguntas objetivas relacionadas:
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• Ao perfil do aluno;

• À compreensão do experimento;

• Ao uso do diagrama como ferramenta de reflexão e avaliação.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa proposta aqui, de natureza qualitativa, busca encontrar nos estudos ex-

ploratórios um embasamento teórico que oriente a prática docente na opção por formas de tor-

nar a aprendizagem mais significativa também entre os sujeitos da EJA. Os instrumentos de 

pesquisa utilizados foram os diagramas produzidos pelos sujeitos da pesquisa a partir da análi-

se do experimento de combustão e um questionário aplicado aos mesmos. O método adotado 

para o tratamento dos dados foi a análise dos diagramas V e das respostas constantes nos 

questionários. A aplicação do trabalho aconteceu no primeiro semestre de 2010. Nenhuma das 

pessoas convidadas se negaram a participar e não houve nenhum problema que caracterizasse 

impedimento à pesquisa.

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Segundo Marconi e Lakatos (2002, apud PACHECO, 2007) a população de uma 

pesquisa depende do assunto a ser investigado, e a amostra, que consiste em uma parcela da  

população que será avaliada, é obtida por técnica especifica de amostragem.

A população do trabalho aqui relatado compreende os alunos da EJA, que, se con-

siderado somente o estado de Santa Catarina, segundo dados do Censo 2009 (INEP, 2009), 

conta com 42.797 alunos regularmente matriculados.  Ainda segundo estes dados,  em todo 

Brasil, temos 1.144.495 alunos de EJA. Estes números demostram o tamanho da população, 

sendo impossível desenvolver este trabalho com todos, o projeto relatado aqui foi desenvolvi-

do em uma amostra probabilística (MARCONI E LAKATOS 2002, apud PACHECO, 2007) e 

(LUCIANO, 2001) constante de uma turma de 16 alunos – com média de idade entre 25 e 30 

anos – concluintes do módulo de Química do Ensino Médio da EJA de Turvo (figura 4).
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Figura 4: Turma de alunos da EJA de Turvo na qual foi desenvolvido 
o trabalho

5.3 TÉCNICA DE COLETA E FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram coletados através de pesquisa de campo com o uso de diagrama V 

e questionário, sendo analisados através da interpretação tanto dos diagramas V produzidos 

pelos alunos, quanto das respostas presentes nos questionários. Como já mencionado acima, o 

tempo é um fator importante e limitante aos trabalhos desenvolvidos na EJA. Assim, o desen-

volvimento e a coleta dos dados teve de ser realizado em um único período de quatro horas.

A limitação do tempo impossibilitou que os alunos explicassem os diagramas con-

feccionados. Sendo assim, para a análise dos diagramas V utilizou-se apenas o protocolo des-

crito abaixo e, com o intuito de facilitar a interpretação das respostas assinaladas nos questio-

nários, optou-se, por julgar-se mais apropriado, pela confecção de gráficos de pizza que apre-

sentassem a frequência das respostas.



15

5.4 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Para a avaliação dos diagramas produzidos pelos alunos utilizou – se um protoco-

lo idealizado por Batistella (2007) com base na proposta de Gowin e Alvarez. Protocolo se-

melhante foi utilizado por Pacheco e Damasio (2009) no intuito de avaliar diagramas V resul-

tantes de experimentos. Como nos experimentos anteriores, neste também optou – se por prio-

rizar a avaliação de alguns elementos específicos dos diagramas, sendo estes os conceitos bá-

sicos, questão – foco e evento, registros e transformações e conclusões.

A tabela 1 apresenta o protocolo de atribuição de notas construído com base nos 

trabalhos citados anteriormente. Cabe aqui também ressaltar o caráter qualitativo desta ferra-

menta que deve ser avaliada mediate a apresentação e interpretação do diagrama V pelo aluno 

que o construiu, o que nesta pesquisa não ocorreu por motivos já mencionados. Este protocolo 

então tem apenas o intuito de orientar a quantificação da análise dos diagramas.

Tabela 1: Protocolo de atribuição de notas (adapt. PACHECO e DAMASIO, 2009)

I – Conceitos Básicos:

0 Nenhum conceito relevante é identificado;

1
Conceitos são identificados, mas não estão relacionados necessariamente ao tema da 
experiência proposta;

2 Conceitos são identificados e estão relacionados ao tema do experimento proposto.

II – Questão – foco e Evento

0 Questão – foco e evento não estão relacionados ao tema da experiência;

1 Questão – foco e evento não contemplam todo o experimento;

2 Questão – foco e evento estão totalmente de acordo com o experimento;

III – Registros e Transformações:

0 Nenhum registro ou transformação é identificado;

1
Registros e transformações são identificados, mas são inconsistentes com a questão-
foco e/ou ao evento;

2
Registros e transformações são identificados para o evento e são consistentes com a 
questão-foco.

IV – Conclusões:

0 Nenhuma conclusão é identificada;

1 Conclusões são inconsistentes com a questão foco;
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2
Conclusões são consistentes com os dados e as transformações. Respondeu objetiva-
mente à questão – foco.

A tabela 2 apresenta o protocolo avaliação para os diagramas resultantes do expe-

rimento:

Tabela 2: Protocolo de avaliação dos diagramas V (adapt. PACHECO e DAMASIO, 2009)

Grupo ou aluno:

Categorias Grau ou notas

I – Conceitos Básicos

II – Questão – foco e evento

III – Registros e Transformações.

IV – Conclusões

Nota final

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As especificidades relatas anteriormente relativas à EJA, principalmente relacio-

nadas ao tempo disponível à realização da pesquisa impossibilitou, entre outras atividades, a 

realização de pré-teste para que se pudesse aferir a evolução conceitual apresentada pelos alu-

nos após a atividade com os diagramas V. Sendo assim não nos é possível afirmar se houve 

alguma evolução conceitual. Na opinião deste pesquisador tal evolução não existiu. Pois, em-

bora os alunos tenham demonstrado interesse, os resultados obtidos sugerem que pouco refle-

tiram sobre as questões propostas.

O resultados foram obtidos a partir da análise e interpretação tanto dos diagramas 

produzidos pelos alunos após a realização da prática quanto das respostas dadas pelos mes-

mos ao questionário (figura 5). A seguir apresentamos a análise destes dois instrumentos se-

paradamente.
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Figura  5:  Alunos preenchendo o Diagrama V e respondendo ao 
questionário

6.1 ANÁLISE DOS DIAGRAMAS

Ao analisar os diagramas percebeu – se desconforto com a utilização da ferramen-

ta, visto que todos preencheram os diagramas utilizando o lápis, ao passo que os mesmos alu-

nos responderam o questionário a caneta. Este desconforto já havia sido percebido em outros 

trabalhos. Pacheco e Damasio (2009), por exemplo, verificaram, além do desconforto com os 

diagramas V, também dificuldades com a identificação da questão foco, o que segundo os au-

tores revela […] possível ausência de reflexão nas atividades anteriores [...]. Dificuldade na 

descrição do evento indicaria que […] a realização de prática pode ter sido sem a atenção  

esperada […]. Os mesmos autores citam que […] alguns alunos chegaram às conclusões sem  

terem revelado seus dados e suas consequentes transformações. Assim sendo, as conclusões  

não decorreram da prática laboratorial por não se valeram dos dados coletados […].

Tais situações, observadas entre jovens do ensino técnico, não foram muito dife-

rentes daquelas observadas entre os alunos da pesquisa relatada aqui. Tal fato decorre prova-

velmente do perfil jovem da turma identificado nas respostas do questionário aplicado.

Embora os diagramas V tenham sido construídos individualmente, surgiram res-

postas semelhantes, indicando a possível, senão provável colaboração mútua na sua elabora-

ção. Um grupo significativo de alunos identificou como conceitos os materiais queimados no 
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experimento, outro grupo também grande identificou como conceitos relevantes o fogo, a cor 

da chama, a presença de fuligem e carbono, demonstrando a dificuldade encontrada em dife-

renciar os elementos do diagrama neste primeiro momento.

As figura 6, 7 e 8 mostram a transcrição de alguns diagramas V produzidos pelos 

alunos com as características descritas acima. Tal transcrição foi necessária devido à dificul-

dade de digitalização do mesmos visto que foram escritos à lápis.

Figura 6: Transcrição do diagrama V construído por um aluno da EJA para uma combustão de substâncias orgâ-
nicas
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Figura 7: Transcrição do diagrama V construído por outro aluno para o mesmo evento.

Figura 8: Transcrição do diagrama V elaborado por outro aluno para o mesmo evento
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6.2 QUESTIONÁRIOS APLICADOS

A tabela em anexo (Apêndice – E) apresenta uma síntese das respostas dadas às 

questões propostas. A seguir descrevemos as questões presentes nos questionários e seus obje-

tivos:

As questões “a” (sexo), “b” (idade), “c” (profissão) e “d” (onde mora) visavam 

traçar um perfil mínimo dos alunos da turma. Analisando o perfil do grupo percebe – se a pre-

dominância feminina, de um total de 16 alunos, 63% (10) eram mulheres. Observou – se, tam-

bém, um grupo jovem, 50% dos alunos com idade igual ou abaixo de 20 anos. Sendo a idade 

minima para se frequentar a EJA de 18 anos, ou seja poderiam frequentar o ensino médio em 

escola “regular” sem grandes diferenças de idade para os demais alunos com idades entre 15 e 

17 anos. Essa predominância de alunos jovens diminuiu a média de idade da amostra, em tor-

no de 28 anos. O perfil profissional do grupo revelou – se bastante heterogêneo. Considerando 

as respostas obtidas destacamos donas de casa ou domésticas, 2, estudantes, 2 e operadores de 

máquinas também 2. Um dos alunos não respondeu a esta questão. A distribuição dos alunos 

conforme sua procedência, demostra a predominância de pessoas residentes na área urbana 

(69%).

A questão “e” (por que voltou a estudar?) buscava conhecer as motivações envol-

vidas na presença dos alunos na EJA e tentar identificar se havia pré – disposição dos alunos 

para que pudesse ocorrer a aprendizagem significativa. O gráfico 1 temos os motivos alegados 

para o retorno aos estudos.
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Gráfico 1: Distribuição relativa de motivos para o retorno aos estudos

Dentre as respostas pode – se identificar três motivos principais, sendo os mais re-

levantes aqueles relacionados ao trabalho, citados por 63% dos alunos. A busca de mais co-

nhecimento e a falta de oportunidade anterior também foram citadas.

O perfil da amostra  identificado nestas primeiras questões corrobora a opinião 

prévia do pesquisador em relação à semelhança entre os alunos da EJA e do PROEJA, ou seja 

ambos são, na maioria jovens, provenientes de áreas urbanas, que retornam à escola em busca 

de qualificação e acensão profissional. Essa semelhança, na opinião deste pesquisador, mini-

miza a perda de qualidade da pesquisa por ser realizada na EJA e não no PROEJA.

As questões “f” (o material distribuído pelo professor facilitou o entendimento do 

experimento?) e “h” (o material distribuído pelo professor facilitou o entendimento de como 

construir um diagrama?) exploraram o quão significante era o material instrucional;

Com relação ao material de apoio (Apêndice – B) distribuído, a maioria dos alu-

nos respondeu que o material facilitou o entendimento do experimento. Conforme mostra o 

gráfico 2 abaixo:

63%
19%

19%

Motivos Para voltar a Estudar

Exigência do 
trabalho
Mais co-
nhecimento
Falta de oport. 
Ant.
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Gráfico 2: Distribuição relativa da satisfação dos alunos com o material de apoio

Ainda em relação ao material de apoio os alunos também concordam que este fa-

cilitou o entendimento de como construir um diagrama. Conforme mostra o gráfico 3 abaixo:

Gráfico  3: O material distribuído facilitou o entendimento da construção do 
diagrama?

A avaliação positiva dos alunos em relação ao material fornecido demostra, de 

certa forma, o potencial significativo deste.

As questões “g” (a explicação do professor facilitou o entendimento do experi-

mento?) e “i” (a explicação do professor facilitou o entendimento de como construir o diagra-

ma?) foram concebidas no intuito de avaliar, na opinião dos alunos, o trabalho do professor;

88%

13%

O Material Facilitou o Entendimento 
do Experimento?

Sim
Não

88%

13%

O material facilitou o entendimento 
da construção do diagrama V

Sim
Não
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A explicação do experimento e do diagrama oferecida pelo professor também foi 

avaliada positivamente pela maioria dos alunos conforme os gráfico 4 e 5, respectivamente, 

abaixo.

Gráfico 4: Avaliação dos alunos sobre a explicação do experimento pelo professor

Gráfico 5: Avaliação dos alunos em relação à explicação dos diagramas V dada pelo 
professor

Comparando os gráficos percebemos um aumento de respostas negativas quando 

da construção dos diagramas.  Este comportamento foi considerado natural,  na opinião deste 

pesquisador, tendo em conta o desconforto observado na utilização do instrumento, até então 

desconhecido e cuja utilização exige uma mudança de postura por parte do aluno em relação à 

atividade proposta.

94%

6%

A Explicação do Professor Facilitou o 
Entendimento do Experimento

Sim
Não

A explicação do professor facilitou o entendimento
da construçao do diagrama V

Sim
Não
Não respondeu
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As questões “j” (construir um diagrama V facilitou para que você entendesse o ex-

perimento?), “k” (os diagramas V auxiliaram no seu processo de aprendizagem?) e “l” (se 

você, eventualmente se tornasse um professor de ciências, utilizaria diagramas V em suas au-

las?) buscaram avaliar a contribuição dos diagramas na aprendizagem, significativa ou não, 

dos alunos.

As respostas a essas questões, relacionadas ao diagrama V, estão representadas 

nos gráficos 6, 7 e 8, respectivamente.

63%
19%

19%

Construir o diagrama V facilitou o 
entendimento do experimento?

Sim
Não
Não respondeu

Gráfico 6: Influência da construção do diagrama na no entendimento do ex-
perimento.

75%

19%
6%

Os diagramas V auxiliaram no processo 
de ensino - aprendizagem?

Sim
Não
Não respondeu

Gráfico 7: Influência dos diagramas V no processo de ensino - aprendizagem
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69%

25%

6%

Se você se tornasse professor utilizaria 
os diagramas V em suas aulas?

Sim
Não
Não respondeu

Gráfico 8: Utilização do diagrama pelos alunos caso se tornassem professores.

Todas apresentaram avaliação positiva pela maioria das respostas, porém o núme-

ro de avaliações negativas ou de omissões aumentou em relação aos itens anteriores, acredita-

mos que este fato decorreu provavelmente do desconforto observado na manipulação do dia-

grama V. Embora devemos considerar que provavelmente para alguns alunos a utilização da 

ferramenta tenha sido uma experiência negativa.

O desconforto  inicial, conforme sugere Batistella (2007) diminui com o uso da 

ferramenta. Uso este que na pesquisa relatada aqui não foi possível, pois, diferente dos demais 

trabalhos citados, neste experimento, os diagramas foram utilizados pelos alunos apenas uma 

vez. Tal fato decorre das especificidades do próprio trabalho aplicado a uma turma de EJA, 

quando se dispunha de apenas uma aula para o seu desenvolvimento.

O tempo é um fator limitante importante às atividades desenvolvidas na EJA, sen-

do assim o planejamento de trabalhos que envolvam ferramentas novas e diferentes das tradi-

cionais deve levar em conta este fator. Devemos considerar também que as aulas na EJA e no 

PROEJA apresentam uma dinâmica diferenciada de outras modalidades de ensino.

Nesse contexto acreditamos que, para se obter resultados semelhantes àqueles re-

latados em outras modalidades de ensino, como os obtidos por  Batistella (2007), no Ensino 

Médio dito “normal” e Pacheco e Damasio (2009), no Ensino Técnico, devemos ter um traba-

lho mais amplo, envolvendo, talvez todo um módulo ou então um trabalho interdisciplinar e 

mais professores. Somente dessa forma haveria tempo suficiente para que os alunos se habi-

tuassem ao uso dessas ferramentas e para superarem o desconforto relatado inicialmente.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir neste momento sobre o trabalho realizado, devemos ressaltar que a ati-

tude dos alunos expressa nas respostas ao questionário e nas participações durante a aula su-

gere que o trabalho foi bem aceito e que, apesar das limitações impostas ao desenvolvimento 

deste, das dificuldades enfrentadas pelos alunos no trabalho com a ferramenta, o diagrama V 

apresenta potencial para ser utilizado em turmas de EJA-PROEJA.

Acreditamos ter atingido parcialmente os objetivos propostos. Ao desenvolver a 

pesquisa contemplamos o objetivo geral de investigar o uso do diagrama V como instrumento 

para promover a aprendizagem significativa;  utilizamos um experimento que, na opinião da 

maioria dos alunos, facilitou a aprendizagem;  acreditamos ter compartilhado significados  e 

utilizamos os diagramas;  com os questionários caracterizamos o sujeitos da EJA e suas im-

pressões relativas ao trabalho.

Embora fosse um de nossos objetivos iniciais, a forma como foi desenvolvido o 

trabalho não nos possibilitou afirmar com certeza que ocorreu aprendizagem significativa dos 

alunos, visto que não houve tempo para a determinação mais apurada das concepções prévias 

e não nos foi possível disponibilizar tempo para a apresentação dos Diagramas V pelos alunos 

que os construíram, sendo indispensável à interpretação destes. A ausência da apresentação 

comprometeu a análise dos diagramas.

O conhecimento das concepções prévias e a interpretação dos diagramas nos da-

riam suporte para que se pudesse aferir a mudança de concepções, necessária à aprendizagem 

significativa. No entanto, Moreira (2006 a e 2009) nos sugere que a aprendizagem significati-

va decorre de um processo lento e gradual onde a interação entre concepções prévias e o novo 

conhecimento potencialmente significativo concorre para a modificação da estrutura concei-

tual do aluno. Tal constatação nos levam a crer que provavelmente na pesquisa relatada aqui 

não houve aprendizagem significativa.

Finalmente, nos resta refletir sobre possíveis falhas e pensar maneiras de, numa 

oportunidade futura, desenvolveremos um trabalho mais completo, talvez com um número 

maior de alunos. Um trabalho cujo planejamento contemple a oportunidade de conhecer me-

lhor as concepções prévias e, partindo destas permita planejar nossas atividades; por meio do 

qual possa socializar, através da apresentação dos diagramas V, os significados representados 
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nestes pelos alunos; em que haja a possibilidade de mais discussão e menos exposição nas au-

las.

Acreditamos que, se tais ações forem efetivadas, podemos combinar a avaliação 

qualitativa dos diagramas com a quantificação oferecida pelo protocolo e, então, aferir, com 

maior grau de certeza, se os alunos realmente aprenderam significativamente.

A importância crescente da EJA na educação brasileira, combinada com o recente 

surgimento do programa PROEJA e a relevância destes para os sujeitos que os compõe, nos 

motiva a continuar com esta pesquisa em um momento futuro. Tal motivação, em vista do ex-

posto, assume caráter de responsabilidade, enquanto educadores que somos para com esses 

sujeitos. É assim, motivados e conscientes de nossa responsabilidade enquanto educadores 

que encerramos este relato, ressaltando que este encerramento é temporário, pois provavel-

mente logo estaremos de volta a campo.
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APÊNDICE – A: O V DO PROJETO

A partir do projeto de pesquisa elaborou – se o V abaixo:
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APÊNDICE – B: MATERIAL DE APOIO

Análise da Presença de Carbono em alguns Produtos 
Prof. Sérgio Silveira

26/04/2010
1. Introdução:

Nos dias atuais a palavra orgânico ou orgânica está sendo muito usada, porém o signi-
ficado que  a sociedade dá a essa palavra é diferente do significado químico da mesma. Para 
tentar entender essa diferença e conhecer um pouco mais da composição de alguns produtos 
conhecidos é que desenvolveremos este trabalho. Antes, porém, é necessário relembrar alguns 
conceitos básicos.

2. Conceitos Básicos:
• Carbono: Elemento químico presente em inúmeras substâncias, quando puro tem cor 

preta, exemplo carvão, fuligem e grafite (lápis),  cristalino forma o diamante;
• Substância Orgânica: Costumamos chamar de produto orgânico, tudo que é produ-

zido sem a utilização de agroquímicos (venenos, agrotóxicos, adubos). Para a Quími-
ca, substância orgânica é tudo que contém carbono em sua composição, com exceção 
do gás carbônico (CO2) e do calcário (CaCO3), que são considerados minerais. Assim, 
para a Química, muitos pesticidas, que contém carbono, são tão orgânicos quanto as 
saladas ou as frutas.

• Combustão: é uma reação química em que uma substância ou elemento químico se 
combina com o oxigênio do ar. Quando quem se combina com o oxigênio é um metal, 
o produto final é um óxido metálico sólido, por exemplo, quando queimamos “Bom – 
Bril” (ferro), o resultado é um óxido de ferro sólido (ferrugem), que facilmente se es-
farela. Quando queimamos compostos de carbono, o resultado são óxidos de carbono 
(CO e CO2) que são gases, que não podemos ver, porém podemos observar a cor da 
chama (azulada  quando a maioria do  carbono é queimado, amarelada  e  fuliginosa 
quando parte do carbono não queima) e a fumaça, formada pelas cinzas e fuligem, que 
é carbono não queimado. Parte do carbono não queima porque há pouco oxigênio dis-
ponível ou muito carbono em relação à quantidade de oxigênio.

3. Materiais:
Em nosso trabalho serão utilizados os seguinte materiais:

• Vela comum (parafina);
• Botijão de gás e queimador ou fogareiro (gás de cozinha);
• Lamparina a álcool;
• Óleo de soja, margarina, amendoim;
• Ácido acetil salicílico (aspirina), paracetamol;
• Pires de porcelana ou chapa metálica.

4. Procedimento:

Acender a vela, o fogareiro e a lamparina a álcool e comparar as cores da chama de 
cada um. Comparar, também a quantidade de fuligem produzida, para isso podemos usar um 



33

pires de porcelana ou uma chapa de metal, colocado sobre a chama e observar o escurecimen-
to por um certo tempo. Anotar os resultados na tabela abaixo.

Com a ajuda da chama do gás ou da lamparina a álcool, queimar, uma por uma, peque-
nas quantidades dos demais materiais. Anotar os resultados.

5. Resultados:

Veja o exemplo da lenha na primeira linha e preencha o restante da tabela com suas 
observações durante o experimento.

Substância

Cor da Chama Presença de Fuligem Presença de Carbono

Azulada Amarela-
da

Pouca Média Muita Pouco Muito Ne-
nhum

Lenha X X X

Parafina

Gás de cozi-
nha

Álcool

Óleo de soja

Margarina

Amendoim

Aspirina

6. Avaliação:

A avaliação será realizada com a criação pelos alunos de diagramas “V” do experi-
mento. Tais diagramas também são chamados de Vê epistemológico ou V de Gowin.

7. Referências:

PACHECO, Sabrina M. V.; DAMASIO, Felipe: Mapas conceituais e diagramas V: ferra-
mentas para o ensino, a aprendizagem e a avaliação no ensino técnico  disponivel em: 
http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v14_2/m318352.pdf acesso em 21/04/10

8. Apêndice: Vê de Gowin:

Consiste em um diagrama em forma de V com alguns elementos a serem preenchidos 
pelos alunos. Durante o preenchimento do diagrama, o aluno reflete sobre as questões levanta-
das durante a realização do experimento.

O diagrama proposto neste experimento contém os seguintes elementos:
• Questão foco: é a pergunta ou questão problema do experimento, objetivo, para que 

o experimento foi realizado? Identifica o fenômeno de interesse,  de tal  forma que 
identifica que algo seja descoberto, medido, construído ou determinado ao tentar res-
ponder a questão-foco.

• Teoria: quais as teorias envolvidas no entendimento do experimento?
• Conceitos: quais os principais conceitos presentes no trabalho?
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• Metodologia: como o experimento foi desenvolvido? Sequência de passos, procedi-
mentos.

• Resultados: são os dados colhidos durante a realização do experimento e suas possí-
veis transformações.

• Asserções de valor: Qual a utilidade, importância do conhecimento produzido.
• Asserção de conhecimento: ou conclusões, são as respostas tiradas do experimento.

Resumindo: Qual a questão-foco? Quais o conceitos embebidos nessa questão? Quais 
os procedimentos para respondê-la? Qual a resposta obtida? Qual o seu valor?
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APÊNDICE – C: DIAGRAMA A SER PREENCHIDO PELOS ALUNOS

Figura 9: Diagrama V adaptado ao experimento a partir do V original presente em Moreira, 2006 b, p.83)

Domínio Conceitual 

(Pensar)

Teoria

Princípios

Conceitos

Domínio Metodológico

(Fazer)

Asserções de 
conhecimento

(Conclusões)

Transformações

Registros

(Resultados)

Questão – Foco

Evento

Metodologia

Interação
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APÊNDICE – D: QUESTIONÁRIO – PERFIL DO ALUNO:

a) Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino;

b) Idade: _______________;

c) Profissão: _________________;

d) Onde mora: (   ) rural (   ) urbano

e) Por que voltou a estudar? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

f) O material distribuído pelo professor facilitou o entendimento do experimento?

(   ) Sim  (    ) Não

g) A explicação do professor facilitou o entendimento do experimento?

(   ) Sim  (    ) Não

h) O material distribuído pelo professor facilitou o entendimento de como construir o 

diagrama?

(   ) Sim  (    ) Não

i) A explicação do professor facilitou o entendimento de como construir o diagrama?

(   ) Sim  (    ) Não

j) Construir um diagrama V facilitou para que você entendesse o experimento? 

(   ) Sim  (    ) Não

k) Os diagramas V auxiliaram no seu processo de aprendizagem? 

(   ) Sim  (    ) Não

l) Se você, eventualmente se tornasse um professor de ciências, utilizaria diagramas V 

em suas aulas? (   ) Sim  (    ) Não
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APÊNDICE – E: SÍNTESE DAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESTIONÁRIOS

Tabela 3: Síntese das respostas do questionário

PERFIL DOS PART ICIPANTES DA PESQUISA

SEXO?
Masculino Feminino Total

6 10 16

IDADE? (anos)
Menor que 20 Entre 21 e 40 Maior que 40 Total

8 5 3 16

ONDE MORA?
Rural Urbano Total

5 11 16

POR QUE VOLTOU A EST UDAR?
Exigência do trabalho Mais conhecimento Falta de oport. Ant. Total

10 3 3 16

O MATERIAL DISTRIBUÍDO FACILITOU O ENT ENDIMENTO DO EXPERIMENTO?
Sim Não Não respondeu Total
14 2 0 16

A EXPLICAÇÃO DO PROFESSOR FACILITOU O ENTENDIMENTO DO EXPERIMENT O?
Sim Não Não respondeu Total
15 1 0 16

O MATERIAL DISTRIBUÍDO FACILITOU O ENT ENDIMENTO DA CONST RUÇÃO DO DIAGRAMA?
Sim Não Não respondeu Total
14 2 0 16

A EXPLICAÇÃO DO PROFESSOR FACILITOU O ENTENDIMENTO DO DIAGRAMA?
Sim Não Não respondeu Total
13 2 1 16

CONST RUIR O DIAGRAMA V FACILIT OU O ENTENDIMENT O DO EXPERIMENTO?
Sim Não Não respondeu Total
10 3 3 16

OS DIAGRAMAS V AUXILIARAM NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM?
Sim Não Não respondeu Total
12 3 1 16

SE VOCÊ SE T ORNASSE PROFESSOR UTILIZARIA OS DIAGRAMAS V EM SUAS AULAS?
Sim Não Não respondeu Total
11 4 1 16
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ANEXO – A: EXEMPLO DE DIAGRAMA:

Figura 10: Exemplo de uso de V na avaliação (MOREIRA, 2006, p. 71).
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