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Introdução

O Presente trabalho é parte de uma investigação sobre diferentes estratégias de aprendizagem no ensino de ciências, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa (T.A.S.) de David Ausubel, objetivando discutir as interações docente/discente, a partir de um trabalho sobre organismos microscópicos patogênicos desenvolvido com turmas de 6ºsérie. As dinâmicas pretenderam atender as condições básicas da TAS, considerando os conhecimentos prévios dos estudantes e permitindo a construção e assimilação de conteúdos de forma significativa.
O tema “Saúde”, constitui uma excelente oportunidade de contextualização para o estudo dos seres microscópicos, uma vez que a maioria dos estudantes já foi acometida por doenças infecto-contagiosas. Assim, estaríamos oportunizando uma das principais condições da T.A.S. – aquela que considera que o material educativo deve ser potencialmente significativo para o estudante (Moreira 1999). A temática proposta aqui parte da concepção que o uso de modelos tridimensionais também é um recurso significativo no estudo de estruturas microscópicas Entretanto, no processo de modelagem, a mediação do professor não deve ser subestimada e relegada apenas a proposição e avaliação dos modelos. Em outras palavras, o simples uso dessa estratégia de ensino não garante, por si só, que esse material seja relacionável à estrutura cognitiva do estudante. Portanto, não cabe aqui discutir sobre a relevância do uso de modelos, mas as formas de interação e mediação que possam garantir situações potencialmente adequadas à construção da aprendizagem significativa.

A Teoria da Aprendizagem Significativa
A identificação dos professores com o referencial ausubeliano parece ser uma tônica, justificável pelo fato de “a atenção de Ausubel estar voltada para aprendizagem, tal como ela ocorre na sala de aula, no dia a dia da grande maioria das escolas” (Moreira 2004,p.152).Os trabalhos desse autor aproximam-se muito do “fazer” profissional do professor. Dessa forma, ele se  aproxima dos saberes docentes, na linha percebida por Tardif (2002, p.21) quando este afirma que para os professores “quanto menos utilizável no trabalho é um saber, menos valor profissional parece ter”. 
A aprendizagem significativa difere da aprendizagem mecânica, sem que exista um antagonismo entre esses conceitos, mas apenas um vínculo interativo, denominado por Moreira (1999) de “continum”. A aprendizagem mecânica ou memorística se caracteriza pela absorção literal e não substantiva do novo material, gerando interações fracas com a estrutura cognitiva. Contrariamente, uma interação mais plena e inter-relacionável de um novo saber com a matriz cognitiva, identifica uma aprendizagem significativa (A.S.), gerando vínculos mais estáveis e indissociáveis. 
A concepção de ensino-aprendizagem de Ausubel, seguindo a visão “construtivista/cognitivista” de que os significados são construídos a partir de interações entre as novas idéias e aspectos específicos da estrutura cognitiva (Moreira 1999), propõe algumas condições básicas a ocorrência da A. S.
	Considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, percebendo em que estágio cognitivo se encontra o educando, para a partir dessas “âncoras” (subsunçores Segundo Moreira, “o subsunçor é, portanto, um conceito, uma idéia, uma proposição, já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de” ancoradouro “a uma nova informação de modo que esta adquira, assim, significado para o sujeito.” (Moreira, 1999)) propor estratégias de ensino. 

O material de ensino deve ser potencialmente significativo, ou seja, deve ser relevante e adequado a estrutura cognitiva do educando.
O aprendiz deve estar disposto a relacionar o novo conhecimento de forma substancial à sua estrutura cognitiva.

O Ensino de ciências e a seleção de estratégias
A atividade analisada foi promovida junto a estudantes do 3ºciclo fundamental (6ºsérie) dentro de um momento do planejamento intitulado “Projeto Saúde”, que teve o objetivo de construir uma visão ampla do processo de promoção da saúde, a partir da interação entre os agentes patogênicos microscópicos (vírus, bactérias, protozoários e fungos) e o nosso sistema imunológico.
Classicamente, a abordagem desses conteúdos, nas escolas tradicionais, privilegia a pressuposição de que os alunos devem memorizar os nomes das doenças, os agentes etiológicos, seus ciclos e sobre a ação do sistema imunológico e também, os tipos de processos de imunização. Os estudantes se vêem então, diante de uma profusão de conceitos novos, termos novos, e principalmente de um universo desconhecido − o nível celular. A estrutura cognitiva dos estudantes, na ausência de subsunçores pré-existentes, apreende mecanicamente os conceitos. Claramente a concepção desse universo microscópico e suas interações precisa ser construída, exigindo uma boa capacidade de abstração. Os estudantes certamente já trazem concepções alternativas sobre o tema saúde, construídas a partir da sua relação na família, sociedade e com a mídia.  É importante, que elas sejam consideradas, ouvidas e contextualizadas, pois é a partir dessas “idéias – âncoras”, que eles vão assimilar os novos conceitos. Assim, concordamos com  Moreira (1999, p.47) quando afirma que “é uma ilusão pensar que algumas aulas de ciências bem dadas poderão levar à mudança conceitual no sentido de abandono definitivo dos significados alternativos e da adoção dos significados científicos”. Obviamente o autor se refere ao enfoque instrucional tradicional, que aceita a aprendizagem como um acúmulo de novas informações e memorização de conceitos. Mas o que fazer para superar esse bloqueio e substituir as concepções prévias por concepções científicas mais adequadas? Uma opção seria propor estratégias de ensino que  atendam às condições para a ocorrência da aprendizagem significativa, criando oportunidades para que ocorra a resignificação dos contextos aceitos. O uso de modelos tridimensionais de agentes microscópicos é uma das estratégias que podemos dispor para trabalhar quando faltam subsunçores adequados na estrutura cognitiva do estudante.
Devemos considerar que falar de agentes patogênicos para alunos dessa faixa de idade, pressupõe uma situação de descontexto, uma vez que a maioria dos estudantes nunca olhou um microscópico e apenas conhece essas estruturas de figuras em livros didáticos e na mídia.

As etapas da atividade
Concordamos com Carvalho (2001, p.18) que a aula de ciência deve deixar de “ser vista como um obstáculo à eficácia e um fator de desânimo, para tornar-se um convite a romper com a inércia de um ensino monótono e sem perspectivas, e , assim, aproveitar a enorme criatividade potencial da atividade docente”.
Assim, considerando o exposto acima, propusemos uma série de atividades a seguir, visando atender aos pressupostos considerados como referencial. 

	Dinâmica introdutória participativa: 

Seu objetivo foi tornar esse conteúdo potencialmente significativo. Privilegiou a apresentação das concepções alternativas e conhecimentos prévios pelos próprios alunos sobre as doenças e suas causas, a partir de uma atividade onde eles deveriam listar as doenças que já haviam tido. As doenças mais comuns foram listadas, surgindo espontaneamente à discussão sobre a diferença entre doença e sintoma e entre doenças causadas ou não por seres microscópicos (concepções espontâneas dos alunos).

	Aula expositiva-participativa sobre a estrutura básica dos vírus, bactérias e protozoários:

Estabeleceu um organizador prévio, capaz de criar, segundo Moreira (1999, p.115), “um nível mais alto de generalidade, inclusividade e abstração, relações explícitas entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio já adequado do aluno para dar significado aos novos materiais de aprendizagem”. Os conteúdos conceituais foram apresentados de forma mais ampla e abrangente, apontando para aspectos como dimensões e proporções, ocorrência na natureza, importância para o homem, estruturas básicas etc.

	Apresentação e discussão de imagens dos seres microscópios

Análise, observação e discussão de imagens e modelos bidimensionais, incluindo a origem das imagens (fotografias de microscopia ótica e eletrônica,  imagens computadorizadas). 

	Oficina de modelagem em grupo

Usando plastilina cada grupo construiu um pequeno modelo de um agente patogênico (vírus, bactéria ou protozoário) a partir de imagens previamente selecionadas, permitindo a discussão de questões relacionadas ao volume, estruturas, proporções e também da importância do uso de modelos em Ciências.

	Oficina de novos materiais e de técnicas de construção

Nessa oficina tentamos fornecer recursos para superar uma das grandes dificuldades dos alunos mais jovens ao trabalharem com modelos, ou seja, sua pouca experiência no uso de materiais diversos como isopor, arames, colas e no manuseio de instrumentos como cola de silicone, lixas, tintas e pincéis.

	Pesquisa e proposição de um modelo de um agente específico

Cada estudante realizou uma pesquisa prévia sobre um grupo patogênico estudado, apresentando um projeto de construção de um modelo, com a indicação das estruturas e suas funções e, também, um levantamento do material que seria usado em cada estrutura do modelo.

	Discussão individual de modelos

A partir de cada projeto foi possível questionar as concepções de cada estudante sobre as estruturas e organelas representadas nos modelos. Também foi dada especial atenção à discussão dos suportes dos modelos e das formas de estruturação.

	Construção individual de modelos

A construção dos modelos ficou sob a responsabilidade de cada estudante. Foi pedido que dentro do possível o modelo fosse executado apenas pelo aluno, fato esse que foi atendido em pelo menos 90% dos casos.

	Apresentação dos modelos pelos alunos para a turma.

Cada estudante teve a oportunidade de apresentar o seu modelo para o restante da turma, que proporcionou uma discussão ampla e relevante entre os próprios alunos sobre as concepções e os materiais usados e o resultado final e sua validade.

  
Conclusões
	Preliminarmente foi possível perceber que a proposição de estratégias de ensino, considerando as condições fundamentais da Teoria de Ausubel, gerou uma apropriação mais significativa dos conteúdos desenvolvidos, na medida em que ela não se limitou apenas à memorização de nomes e conceitos.  A abordagem do tema a partir da vivência de cada estudante, potencializada pelas estratégias desenvolvidas para contextualizar o uso de modelos, permitiu a assimilação significativa de novos conceitos, gerando diferenciações progressivas, enriquecendo a estrutura cognitiva e formando novos subsunçores ou conceitos “âncoras”.  
	A simples atividade de construção de modelos, não é capaz por si só de produzir aprendizagem significativa, uma vez que esse trabalho também precisa ser contextualizado para que possa gerar mudanças conceituais. No entanto, a discussão sobre a função, o uso e importância dos modelos em ciências pode colaborar muito para uma compreensão mais significativa acerca dos conteúdos conceituais em saúde. 

Referências bibliográficas
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências Naturais /Secretaria de Educação Fundamental.Brasília : MEC /SEF, 1998.
CARVALHO, A. M. P. & GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de ciências: Tendências e inovações.São Paulo.Cortez,2001.
MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa.Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.
_____________. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 2004, 2ºed. 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: vozes, 2002.


