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Resumo

O presente estudo traz uma proposta de, implementação de uma sequência didática através do uso de alguns
instrumentos facilitadores da Aprendizagem Significativa, propostos por David Ausubel, tais quais a identificação dos
subsunçores e a utilização dos organizadores prévios em uma Sequência Didática com o conteúdo Classificação dos
seres vivos, da disciplina Biologia. Esta proposta tem como objetivo demonstrar como os instrumentos desenvolvidos
por Ausubel na criação da teoria da aprendizagem significativa, podem ser inseridos na prática cotidiana, propondo
uma forma mais dinâmica de ensinar e aprender com maior significado para os alunos e desenvolvendo uma atividade
que estabeleça relações entre a Bioética e a afetividade em sala de aula.

Palavras-Chave: Ensino. Aprendizagem Significativa. Sequências Didáticas.

Abstract

The present study presents a proposal for the implementation of a didactic sequence through the use of some
instruments that facilitate Significant Learning, proposed by David Ausubel, such as the identification of subsumers and
the use of previous organizers in a Didactic Sequence with the content Classification of This proposal aims to
demonstrate how the instruments developed by Ausubel in the creation of the theory of meaningful learning can be
inserted in daily practice, proposing a more dynamic way of teaching and learning with greater meaning for students
and developing an activity that establishes relationships between Bioethics and affectivity in the classroom.

Keywords: Teaching. Meaningful Learning. Didactic sequences.

Resumen

.El presente estudio trae una propuesta de implementación de una secuencia didáctica a través del uso de algunos
instrumentos facilitadores del Aprendizaje Significativo propuestos por David Ausubel, tales como la identificación de
los subsumidores y la utilización de los organizadores previos en una Secuencia Didáctica con el contenido los seres
vivos, la disciplina Biología, Esta propuesta tiene como objetivo demostrar cómo los instrumentos desarrollados por
Ausubel en la creación de la teoría del aprendizaje significativo, pueden ser insertados en la práctica cotidiana,
proponiendo una forma más dinámica de enseñar y aprender con mayor significado para los alumnos y, desarrollando
una actividad que establezca relaciones entre la Bioética y la afectividad en el aula.

Palabras clave: Enseñanza. Aprendizaje Significativo. Secuencias didácticas.
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INTRODUÇÃO

Hodiernamente tem se falado muito sobre a busca por formas de tornar o ensino de Biologia mais eficiente para que
possa contribuir de forma substancial na vida do aprendiz, e isso nem sempre é uma tarefa fácil para o professor.
Segundo Motokane (2015 p. 117) “ A Biologia ensinada carregou por muitos anos o estigma de ter uma quantidade
excessiva de terminologias e descrições exaustivas de processos e estruturas “e estes elementos, de fato, dificultam
ainda mais a transmissão dos conteúdos.

O conhecimento em Biologia pode subsidiar o julgamento de questões polêmicas que dizem respeito ao
desenvolvimento, aproveitamento de recursos naturais e a utilização de tecnologias que implicam intensa intervenção
humana no ambiente (MORAIS, 2005) e nesse sentido, para muitos educadores a Biologia além das funções que
desempenha no currículo escolar, passa também a ter a função de preparar os jovens para enfrentar e resolver
problemas sociais e individuais, alguns dos quais com nítidos componentes biológicos outros com implicações sociais
da ciência e da tecnologia (SILVA; e KRASILCHIK, 2013).

Desta forma o grande dilema do professor é como fazer esses conhecimentos chegarem aos alunos e desenvolver
uma conexão entre o conhecimento cientifico com aquilo que eles já trazem com o ambiente em que eles vivem Como
fazer com que os conhecimentos biológicos sejam apropriados de forma significativa pelos alunos Muito se tem
estudado a fim de responder a esses questionamentos, qual tipo de abordagem deve ser utilizado, suas finalidades,
estrutura organizacional e eficácia.

A Biologia, segundo Krasilchik (2011, p.13), “Pode ser uma das disciplinas mais relevantes e merecedoras de atenção
dos alunos, ou uma das mais insignificantes e pouco atraentes dependendo de como for ensinado”.

Uma das formas de promover a aprendizagem pode ser embasada na teoria desenvolvida por David Ausubel, que
dentre seus postulados aponta que o fator isolado mais importante para influenciar a aprendizagem é aquilo que o
aprendiz já sabe, desenvolvendo a partir daí uma conexão com os novos conhecimentos.

Aprendizagem significativa é, obviamente, aprendizagem com significado. Mas isso
não ajuda muito, é redundante. É preciso entender que a aprendizagem é
significativa quando novos conhecimentos (conceitos, ideias, proposições, modelos,
fórmulas) passam a significar algo para o aprendiz, quando ele ou ela é capaz de
explicar situações com suas próprias palavras, quando é capaz de resolver
problemas novos, enfim, quando compreende (Moreira 2003, p.2).

O ensino de acordo com Lemos e Moreira (2011) é uma atividade complexa e dinâmica que se efetiva em um
ambiente particular, visando a aprendizagem a qual , por sua vez, é um processo pessoal decorrente de relações
sociais, afetivas e cognitivas.

Desta forma, cabe ao professor selecionar conteúdos, métodos e as estratégias mais apropriadas que ajudem os
alunos a alcançar os objetivos da aprendizagem e essa escolha pode ser ordenada através das chamadas sequências
didáticas, que são entendidas como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais que tem um princípio e um fim conhecido (ZABALA, 1998). Quando
falamos sobre sequência didática Motokane (2015, p. 120) traz a seguinte definição: “ A identificação dessa estrutura
auxilia o professor a organizar sua aula, a propor tarefas e a produzir transformações nas sequências, promovendo a
autoria na construção da aula”, o mesmo autor ainda se refere a Sequência Didática como sendo uma ferramenta para
coleta de dados nas investigações em educação científica.

Segundo os PCNs, o professor precisa assumir papel de mediador entre conhecimentos científicos e os alunos, e as
ações didáticas metodológicas devem aproximar e articular os conteúdos escolares ao contexto social dos estudantes,
possibilitando a ampliação de conhecimentos e a construção de novos saberes necessários e úteis a vida (Brasil,
1997). Além disso os parâmetros curriculares para o ensino médio (PCENEM), sugerem que o ensino de biologia deva
estar voltado para o desenvolvimento de competências que permitam o aluno lidar com as informações, sendo capaz
de compreender o mundo e agir com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos (BRASIL, 2002). No
entanto como enfatizam Lopes e Vasconcelos (2012) no ensino de biologia os conteúdos ainda são marcados pela
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forma disciplinar de organização, revelando-se usualmente fragmentos em áreas como Zoologia, Botânica, Genética e
Evolução, descontextualizados e lineares, sem mesclar limites de cada campo disciplinar.

O ensino médio se configura hoje, como a etapa final de uma educação geral, afinada com a atualidade e com a
conquista de competências básicas que permitam ao indivíduo inserir-se no mudo do trabalho e no lócus social
(MESSIAS et al, 2007).

Diante do exposto, foi desenvolvida um proposta para o conteúdo de Classificação dos Seres Vivos no ensino médio,
mais precisamente em turmas do 2° ano, a qual foi estruturada sob a forma de uma sequência didática envolvendo
recursos e instrumentos que são considerados facilitadores da aprendizagem significativa de acordo com os
pressupostos de Ausubel e uma abordagem sobre a importância da Bioética e da afetividade na relação professor
/aluno, discutindo como essas duas vertentes são necessárias para o desenvolvimento de um ambiente favorável a
aprendizagem no contexto escolar.

Visto que é um desafio tratar da bioética no ensino médio, por ser pouco abordado devido às dificuldades encontradas
na compreensão de uma área nova e complexa, é importante esforços nesse sentido já que os alunos precisam ter
pensamento crítico com relação as responsabilidades éticas, principalmente por que muitos deles se tornarão
profissionais que exercerão atividades diretamente relacionadas à vida humana e de outros seres vivos (KOVALESKI;
ARAÚJO, 2013). Diante do exposto trazemos uma proposta da utilização de instrumentos que facilitem uma
aprendizagem significativa no aluno.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E SEUS FACILITADORES

Quando se fala em aprendizagem segundo o construto cognitivista, está se encarando a aprendizagem como
processo de armazenamento de informação, condensação em classes genéricas de conhecimento, que são
incorporadas a estrutura da mente do indivíduo (MOREIRA; MASINI, 2001). Pode-se dizer que as ações de ensinar e
aprender ganharam uma nova perspectiva quando David Ausubel em 1963 propôs o conceito de Aprendizagem
Significativa pois até então falávamos de aprendizagem e não de aprendizagem como resultado do ensino, que desse
ênfase ao significado e sentidos do que se aprende.

A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel originou-se de sua trajetória
pessoal e profissional e das lacunas e descobertas nelas encontradas. A
insatisfação vivida em sua escolarização emergiu da ausência de condições que
contribuíssem para seu próprio desenvolvimento e aprendizagem e dos demais
alunos e propiciasse, a cada um, compreender e adquirir novos conhecimentos. Sua
prática profissional, na clínica como psiquiatra, e sua atuação, como doutor em
psicologia do desenvolvimento, sensibilizou-o para ouvir o outro em sua
singularidade e individualidade. Essas experiências, pessoal e profissional,
contribuíram para definir as linhas centrais da sua teoria: fazer da escola o local para
uso da capacidade de compreender e atribuir significados; focalizar a relevância do
processo relacional na aquisição de conhecimentos (Masini, 2011 p.17)

Não só no ensino de Biologia, mas também em outras disciplinas é evidente a procura por significados por parte do
aluno sobre aquilo que lhe é transmitido. Nesta procura se configuram perguntas como: Para que serve isso Onde vou
utilizar esse conhecimento Qual o sentido em se aprender determinado conteúdo

Pozo e Crespo (2011) evidenciam que um problema muito comum nas salas de aula é que os professores explicam ou
ensinam conceitos, e que alunos, na verdade, aprendem como uma lista de dados que se limitam a memorizar ou
reproduzir, apesar de a compreensão dos mesmos exigir mais do aluno que a mera repetição. Quando se trata do
ensino de Biologia, como menciona Motokane (2015), as aulas são conhecidas pela memorização de nomes de filos,
ciclos e processos, produzindo uma percepção de ciência estanque de verdades prontas e acabadas. Uma realidade
que tem a necessidade de ser modificada, melhorada, para que o aprendiz possa dar sentido aos conhecimentos
adquiridos e fazer uma conexão entre eles e sua realidade junto aos conhecimentos de sua estrutura cognitiva.

Assim como tratam Lemos e Moreira (2011, p.18) “A aprendizagem significativa é considerada retro- alimentadora do
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trabalho docente e quando feita constantemente dá subsídios para conhecer o aluno, perceber seu progresso,
decidindo o que e como fazer”, sendo vista como uma possibilidades potencialmente eficaz para desenvolver uma
modificação com relação a forma de se aprender Biologia. Valadares (2011) fala que a aprendizagem significativa é
substantiva, sendo segundo ele a “substância”, o “recheio” do conceito que é aprendido e não apenas um nome e um
enunciado sem qualquer significado para quem aprende.

Para Ausubel, o fator determinante, isolado, que influência a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, e sendo
assim, cabe ao professor descobrir isso e ensinar de acordo (MOREIRA, 2017). Portilho (2011) acrescenta, baseada
nos postulados de Ausubel, que o professor deve seguir uma organização sequencial e assegurar que os estudantes
tenham o conhecimento necessário a cada passo, com o fim de consolidar a aprendizagem e garantir o domínio antes
de continuar com passos posteriores.

A Aprendizagem Significativa é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante
da estrutura do conhecimento do indivíduo, o que Ausubel denominou de subsunçores. Este vê o armazenamento de
informações na mente humana como sendo altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual no qual
elementos mais específicos de conhecimentos são relacionados a conceitos e proposições mais gerais (Moreira;
Masini, 2001, p.19).

Quando falamos de subsunçores ocorre de inicio um questionamento: De onde surgem os subsunçores, como eles se
desenvolvem Acredita-se que uma das formas de formar os subsunçores é através da aprendizagem mecânica, e esta
forma de aprendizagem ocorre até que alguns elementos de conhecimentos relevantes e novas informações na
mesma área, existam na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores ou ainda no caso de crianças os
conceitos podem ser adquiridos principalmente mediante um processo conhecido como formação de conceitos que
envolve generalizações de instâncias específicas. (MOREIRA; MASINI, 2001).

Algumas vezes pensa-se que os subsunçores são apenas conceitos, é mais
adequado pensar os subsunçores simplesmente como conhecimentos prévios
especificamente relevantes para que os materiais da aprendizagem, ou os novos
conhecimentos sejam potencialmente significativos. Nessa linha, subsunçores
podem ser proposições, modelos mentais, construtos pessoais, concepções, ideias,
invariantes operatórios, representações sociais e conceitos já existentes na estrutura
cognitiva de quem aprende (Moreira, 2011 p.28).

Para Lemos e Moreira (2011) Os subsunçores ou ideias âncora, interagem com a nova informação dando significado
para a mesma. Neste processo essa interação não deve ser interpretada como uma simples ligação, os subsunçores
modificam-se, tornando-se progressivamente mais diferenciados, elaborados e estáveis. Desta forma, na escola o
aluno deve internalizar significados, baseando-se na sua experiência pessoal. Esta construção inicial pode sofrer
mudanças, de modo que novos conhecimentos possam ser adquiridos. A aprendizagem não deve apenas refletir a
realidade, mas deve construir uma interpretação significativa da mesma (LIMA et al, 2012). Sendo este componente
de extrema relevância no planejamento e contribuindo substancialmente no que se refere ao encaminhamento que o
professor dará a sua aula.

Outro elemento bastante descrito e de importância fundamental para o desenvolvimento de uma aprendizagem
significativa são os chamados organizadores prévios. “O uso de organizadores prévios é uma estratégia proposta por
Ausubel no intuído de manipular a estrutura cognitiva para facilitar a aprendizagem significativa” (Moreira, 2017 p.163).
A principal função dos organizadores prévios é superar o limite entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa
saber antes de poder aprender a tarefa apresentada, permitindo promover uma moldura ideacional para incorporação
e retenção do material mais detalhado (Moreira; Masini, 2001, p.21).

Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideias âncora” relevantes para a
aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer relações entre ideias,
proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles contidos no material
de aprendizagem, ou seja, para explicitar a relacionabilidade entre os novos conhecimentos
e aqueles que o aprendiz já tem, mas não percebe que são relacionáveis aos novos. No
caso de material totalmente não familiar, um organizador “expositivo”, formulado em termos
daquilo que o aprendiz já sabe em outras áreas de conhecimento, deve ser usado para suprir
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a falta de conceitos, ideias ou proposições relevantes à aprendizagem desse material e
servir de “ponto de ancoragem inicial’(Moreira, 2012 p.2).

Para Ausubel, a principal função do organizador prévio é a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que
ele ou ela deveria saber a fim de que o novo material pudesse ser aprendido de forma significativa. Ou seja,
organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como “pontes cognitivas”.

Assim Ausubel enfatizou que a aprendizagem deve estar disponível para transferência em um novo contexto, além de
os estudantes recordarem e aplicarem a informação no contexto em que foi aprendida, devem ser capazes de
generalizar a aprendizagem e ir mais além do aprendido (Good; Brophy, 1996 apud Portilho, 2011). Normalmente no
ensino de qualquer disciplina na escola, os conteúdos estão listados em um programa que é seguido linearmente, sem
idas e voltas, sem ênfase, e que deve ser cumprido como se tudo fosse importante ou como se os aspectos mais
importantes devessem ficar para o final, resultando geralmente em aprendizagem mecânica (MOREIRA, 2011).

A facilitação de uma aprendizagem significativa em sala de aula, isto é, a
manipulação deliberada de atributos relevantes da estrutura cognitiva para
propósitos pedagógicos é levada a efeito de duas formas: substantivamente, com
propósitos organizacionais e integrativos e programaticamente empregando os
princípios programáticos adequados à ordenação da sequência do assunto
(Moreira;Masini, 2001, p.47).

É necessário salientar, entre outros pontos fundamentais da Teoria Ausubeliana, que o mesmo descreve que existem
diversas condições para a ocorrência da aprendizagem significativa e que uma delas é disposição do aprendiz para
relacionar o novo conhecimento de forma não arbitrária, e outra destas condições está relacionada ao material
utilizado, que deve ser potencialmente significativo. Ausubel também diz que a compreensão genuína de um conceito
ou proposição implica a posse de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis (MOREIRA, 2017).

Desta forma, encontra-se na teoria desenvolvida por Ausubel, um caminho a ser percorrido em busca de melhores
aulas de Biologia, proporcionando um maior significado naquilo que o aluno aprende, e consequentemente mudando a
postura do professor frente as diversidades presentes numa sala de aula, buscando unir seus recursos e métodos de
modo a contribuir para uma aprendizagem eficaz e significativa que é tão desejada.

Diante disso percebe-se, como aponta Lemos e Moreira (2011), que o [crpg1] entendimento da aprendizagem
significativa aponta para o papel do professor e do aluno no processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, se a
aprendizagem significativa de um determinado corpus de conhecimento instrumentaliza o indivíduo para intervir com
autonomia na sua realidade, é essencial que o professor esteja comprometido com a aprendizagem do aluno e este,
por sua vez, com sua própria aprendizagem. Podemos dizer como descreve Moreira (2003) que em uma situação de
ensino, o professor atua de maneira intencional para mudar significados da experiência do aluno, utilizando materiais
educativos do currículo. Se o aluno manifesta uma disposição para aprender, ele/ela também atua intencionalmente
para captar o significado dos materiais educativos. O objetivo é compartilhar significados.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA

A biologia é uma disciplina que trata dos fenômenos naturais e dá explicações para reações e comportamentos dos
seres vivos como um todo, nessa disciplina a busca por melhores formas de transmissão de conhecimento é uma
tarefa constante, sendo considerada uma disciplina complexa e que necessita de estratégias que demonstrem os
fenômenos estudados da forma mais clara e natural possível e possa desenvolver no aluno uma aprendizagem
significativa.

A Biologia é uma disciplina com conteúdos bastante extensos, com muitos conceitos complexos e diversos aspectos
que exigem a abstração do aluno, logo, é fundamental que ao preparar suas aulas os docentes se preocupem com
qual método utilizar, a fim de que o aprendiz seja capaz de dar significados às informações obtidas e consiga utilizar
seu conhecimento em diferentes contexto, ou seja, que a aprendizagem de Biologia possa ser significativa
(NASCIMENTO; MANSO, 2014).

A organização dos conteúdos em uma Sequência Didática é um caminho que os professores utilizam para alcançar
seus objetivos de forma organizada e concisa, pois como menciona Zabala (1998, p.18):
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A maneira de configurar as sequências de atividades é um dos traços mais claros
que determinam as características diferenciais da prática educativa. Desde o modelo
mais tradicional de aula magistral com a sequência: exposição, estudos de
apontamentos ou manual, prova, qualificação) até o método de projetos de trabalho
global (escolha do tema, planejamento ,pesquisa, processamento de informação)
podemos ver que todos tem como elementos identificadores as atividades que os
compõe, mas que adquirem personalidade diferencial segundo o modo como se
articulam em sequências ordenadas.

Objetivando alcançar o proposto acima a sequência didática sugerida foi desenvolvida para ser efetivada em turmas
do 2° ano do Ensino médio, com o conteúdo de Classificação dos seres vivos, sendo necessário para seu
desenvolvimento cerca de 5 encontros ou 5 aulas de 50 min. De acordo com Zabala (1998), os tipos de atividade, mas
sobretudo a maneira de articular as atividades, são traços diferenciais que determinam a especificidade de muitas
propostas didáticas.

Na sequência didática proposta temos a introdução dos facilitadores da aprendizagem significativa, tais como: a
identificação dos subsunçores, utilização de organizadores prévios e a forma de avaliação, o que, de acordo com o
Ausubel, não permite identificar se realmente ouve a aprendizagem significativa, mas torna possível reconhecer
evidências de que ela ocorreu (ou não). Para Moreira (2011, p.51) “a avaliação da aprendizagem significativa implica
outro enfoque diferente das avaliações Behavioristas, nesta se deve avaliar a compreensão, captação de significados,
capacidade de transferência do conhecimentos situações não conhecidas, não rotineiras”. Como mencionam Lemos e
Moreira (2011, p.27):

A adoção da TAS como referencial teórico para subsidiar o planejamento,
desenvolvimento e avaliação do ensino determina uma ação docente mais atenta
para a natureza do conhecimento do aluno e, portanto, com maiores chances de
favorecer a ocorrência de aprendizagem significativa por sua parte. Dentre a
contribuição da TAS para a organização do ensino, destaco que ela foi pensada
para e no contexto escolar, define claramente o que é aprendizagem, caracteriza a
aprendizagem significativa como finalidade do processo educativo, explicita as
condições necessárias para a sua efetivação e apresenta princípios programáticos
que favorecem a sua ocorrência e avaliação.

Como já mencionado a proposta de Sequência Didática a ser apresentada deverá ser aplicada em turmas dos 2° ano
do ensino médio, e introduz a sequência hierarquizada dos conteúdos da referida série e trata especificamente dos
Reinos, Filos e suas especificidades. No caso proposto trataremos do conteúdo Classificação dos seres vivos ou
Taxonomia.

Nas Ciências Biológicas, o naturalista Sueco Carl Van Lineé -Lineu- é considerado
como o estudioso que deu origem formal a sistemática, por meio de seu sistema
binominal de nomenclatura. Este sistema de classificação foi publicado nas
primeiras edições de Species plantarum (1753), o sistema de Lineu se tornou muito
difundido e aceito na comunidade científica da época e até hoje vem sendo utilizado
em matérias de divulgação científica como os livros didáticos (Rodrigues et al, 2011
p.67).

Vale considerar que diferentes sistemas de classificação dos organismos têm sido elaborados desde a antiguidade e
sido alterados ou reorganizados em função do contexto histórico e das compreensões prevalentes sobre os seres
vivos, e diversos critérios podem ser considerados para embasar um sistema de classificação, no entanto com
frequência são conflitantes entre si (LOPES; VASCONCELOS, 2012). Lopes e Vasconcelos (2012) ainda descrevem
que os seres vivos apresentam elos de consanguidade, isto é, laços de parentesco que aproximam uns dos outros e,
que a biodiversidade constitui um universo no qual todos os indivíduos apresentam semelhanças e diferenças,
variando no tempo, no espaço, na forma e função.
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Para promover um ensino e aprendizagem coerente em Biologia , em especial na área de sistemática e Taxonomia, é
necessário entender a dinâmica da vida orientada pelo processo evolutivo, é também é fundamental identificar as
transformações que ocorrem em populações de organismos ao longo do tempo e situar linhagens com representantes
atuais reconhecendo tanto as diferenças entre seres vivos quanto as semelhanças que oferecem identidade e unidade
aos sistemas biológicos ( RODRIGUES et al, 2011).

A Sequência Didática abrangerá um total de 5 horas, distribuídas em 5 encontros de 50 min. As atividades propostas a
serem realizadas durantes estes encontros ao longo da Sequência Didática que dará suporte para a introdução dos
instrumentos facilitadores da aprendizagem Significativa estão descritos na sequencia.

1° Encontro. O primeiro contato com a turma será utilizado para uma breve apresentação do que está programado na
sequência didática, uma vez que é necessário para o aluno estar a par do que foi planejado. Neste encontro os
aprendizes tomarão ciência dos conhecimentos propostos para a sequência e, além disso será o momento de
identificação dos conhecimentos prévios dos mesmos quanto ao conteúdo, ou seja, será o momento de identificar os
subsunçores, o que se dará através da aplicação de um breve questionário com questões abertas sobre o que os
alunos entendem por classificação, em todos os níveis, qual a importância de ter um sistema de classificação Se já
tinham conhecimento sobre algum tipo de classificação biológica Se em suas casas já tinham utilizado algum critério
para classificar algo

2° encontro. No segundo encontro ocorrerá a aplicação do organizador prévio, o qual foi baseado em uma das
propostas descritas por Moreira (ANO) em seu Livro “Aprendizagem Significativa e Textos Complementares”. Nesta
atividade serão distribuídos botões com várias características e a tarefa dos alunos será agrupar os botões em
categorias, que vão das características mais gerais as mais específicas, onde as mais especificas equivalem as
espécies dos botões. Os botões poderão ser agrupados por caracteristicas definidas pelos alunos. Essa atividade de
agrupamento dos botões deverá facilitar a compreensão posterior do uso de chaves de identificação e classificação
dos seres vivos. Segundo Ausubel os organizadores prévios têm como função servir de ponte entre o que o aprendiz
já sabe e o que ele deve saber, afim de que o material possa ser aprendido de forma significativa, ou seja,
organizadores prévios são uteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como pontes cognitivas
(MOREIRA, 2017).

3° Encontro. Nesta terceira etapa da sequência ocorrerá a apresentação dos conteúdos curriculares com utilização
do livro didático e de slides, onde serão apresentados os aspectos mais relevantes e significativos sobre o tema
Taxonomia, enfatizando as classes taxonômicas e as regras de nomenclatura para os indivíduos, trazendo para o
aluno a importância de se classificar e ordenar os seres vivos em grupos específicos. É importante salientar a
importância da aula expositiva, numa perspectiva de diálogo, pois apesar da mesma ser identificada como uma das
técnicas de ensino mais tradicionais na educação brasileira sua utilização pode ser apenas um meio de transmissão
de conhecimento ou pode se caracterizar num diálogo acerca de um novo conhecimento (VEIGA, 1991).

4° encontro, neste momento após um esclarecimento acerca da temática será introduzido o conceito de espécie e as
condições para formação de uma espécie assim como, o desenvolvimento será implementado um debate sobre as
possibilidades de cruzamento entre espécies diferentes e a formação de híbridos,. Neste momento sendo enfatizado o
caso de experimentos laboratoriais e a questão de manipulação genética, desenvolvendo com os alunos um debate
quanto a bioética. Será sugerida a realização de uma pesquisa sobre os casos de animais criados em laboratório a
partir da manipulação genética de espécies diferentes e deste levantamento será instigado um debate sobre os limites
desse tipo de prática e a importância do conhecimento sobre a Bioética. Veiga (1991, p.94) defende o uso dos
debates como recurso para que se confrontem diferentes pontos de vista, cabendo em todos aqueles momentos em
que os alunos, já munidos de informações resultantes de estudos bibliográficos podem demonstrar suas diferentes
posições, teoria e pontos de vista.

Lenoir (1996) destaca que a Bioética ambiciona contribuir para o desenvolvimento controlado das ciências da vida,
garantindo o respeito da pessoa humana e dos valores democráticos essenciais. E, [crpg2] É importante considerar
como Messias (2007) descreve a formação ética:

A Bioética em seu caráter trans. inter. e multidisciplinar, está alicerçada nos
referenciais de respeito à vulnerabilidade e dignidade humana, autonomia, cuidado,
assim pontua-se que há importantes vínculos entre concepção educacional que
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prioriza o exercício crítico da cidadania e a Bioética que pode ser concebida como a
ética da vida, de todas as formas de vida (Messias et al, 2007 p.97).

A partir de uma pedagogia problematizadora a bioética insere-se no processo de ensino e aprendizagem em diversos
temas importantes para reflexão, tais como: Contracepção, novas tecnologias, sexualidade, acesso aos meios de
manutenção da saúde, alimentos transgênicos, questões voltadas ao meio ambiente. Convém ressaltar que a Bioética
pelo seu caráter interdisciplinar, pode se tornar um rico instrumento metodológico no ensino das disciplinas científicas,
pois apresenta-se sobre um original saber transdisciplinar (SILVA; KRASILCHIK, 2013).

5° Encontro. Para finalizar a sequência de atividades ocorrerá a avaliação que, de acordo com os postulados de
Ausubel, tende a ser predominantemente formativa e recursiva, sendo necessário buscar evidências da ocorrência de
aprendizagem significativa, ao invés de apenas tentar identificar se ocorreu ou não. Para isso Moreira e Masini (2001)
destacam algumas formas de se avaliar a evidencia de aprendizagem significativa, como testes de compreensão que
devem ser fraseados de maneira diferente e apresentados num contexto de uma forma diverso daquele originalmente
encontrado no material instrucional. Como resolução de problemas por exemplo, ou solicitação aos alunos para
diferenciarem ideias relacionadas, mas não idênticas, ou ainda pela proposição de tarefas sequencialmente
dependentes de outras, que não possam ser executadas sem um perfeito domínio da precedente. No caso da
sequência proposta teremos como atividade avaliativa uma prática onde serão disponibilizadas várias figuras de
animais e, em grupos de 4, os alunos agrupariam estes animais desenvolvendo uma classificação de acordo com os
critérios estudados, produzindo um cartaz. Para isso é necessário que os alunos tenham o conhecimento anterior
sobre as formas e critérios de classificação, o que configura a atividade como característica na avaliação que propõe
Ausubel.

A proposta desenvolvida nesta sessão apresenta, como já mencionado, uma sequencia de aprendizagem significativa
através da utilização de seus facilitadores, mas também traz um tema que envolve aspectos biológicos de
manipulação genética introduzindo a necessidade de se discutir questões ética e além disso é válido mencionar que
no ambiente de sala de aula, de convívio continuo entre professor e aluno é importante a existência de um clima
harmônico e de boa interação, uma vez que de acordo com Ausubel, uma das condições necessárias a ocorrência da
aprendizagem significativa é o aprendiz estar disposto a reconhecer os novos conhecimentos e conecta-los as ideias
que já possuem e a única forma deste ter essa predisposição é ter uma boa relação tanto com o professor quanto com
seus colegas de discussão em classe, no caso mencionamos aqui a importância da afetividade no âmbito educativo.

De acordo com Seniciato e Cavassan (2008, p.121) “Os sentimentos e emoções modulam as atitudes, os gostos, a
disposição e a motivação em aprender, tanto promovendo encantamento e interesse, quanto hostilidade e aversão”.
Os mesmos autores chamam a atenção para o fato da necessidade de se considerar também fatores não cognitivos
tais como as motivações, especialmente quando examinamos o envolvimento cognitivo em sala de aula, podendo
variar de acordo com a tarefa, os objetivos e as atividades adotadas. Consideram motivação mais como um processo
que um produto, e pode ser entendida como mediadora da relação entre determinada estratégia de instrução e o
alcance desejado em termos de aprendizagem.

A afetividade consiste, portanto, no ajuste das energias internas e na acomodação das trocas da energia com o
mundo externo. Todo comportamento é construído por uma energética, ou por um aspecto afetivo, além do aspecto
cognitivo. Sendo assim, qualquer ação do sujeito com o seu meio supõe uma estrutura (aspecto cognitivo) e uma
valorização (aspecto afetivo). É incontestável que o afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da
inteligência (ULLER; ROSSO, 2009).

É evidente que os estudantes apreciam mais as disciplinas ministradas por professores com os quais se relacionam
melhor, pois a conduta desses profissionais influencia a motivação, a participação e a dedicação aos estudos, motivar
um estudante então, não é uma questão apenas de técnica, mas também da relação que se estabelece com esse
sujeito (LOPES, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível perceber a necessidade que existe no ensino não só de biologia, mas de outras disciplinas, de conseguir
desenvolver com os alunos da educação básica um ensino que esteja pautado pela importância e significância do
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conteúdo, desenvolvendo aulas que mobilizem nos discentes a vontade de aprender e que estes consigam conectar
os conhecimentos escolares com as situações vivenciadas no dia a dia. Estes elementos podem ser encontrados na
teoria da aprendizagem significativa desenvolvida por David Ausubel.

Partindo dos pressupostos elencados e dos conhecimentos acerca dos instrumentos facilitadores da aprendizagem
significativa foi desenvolvida uma sequência didática, que trouxe uma estruturação hierarquizada de um conteúdo de
biologia que tenta primar pelo desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Foi apresentado um arcabouço
teórico para mostrar que a ocorrência de um ambiente favorável entre professores e alunos, envolvendo a afetividade
é favorável para o bom desenvolvimento cognitivo do aluno e, que é necessário buscar temas polêmicos para procurar
desenvolver junto aos alunos não só conhecimento mas criticidade e julgamento sobre fatos do dia a dia.

Por estes motivos expressos a Sequência Didática proposta se apresenta como um caminho para aquele professor
que pretende buscar mudanças para sua prática cotidiana, fazendo uso dos pressupostos propostos por Ausubel, de
dinamizar a busca por conhecimentos significativos.
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