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RESUMO  

 

A teoria Prática-Teoria-Práxis (PTP), atualmente está em desenvolvimento por meio de pesquisas e 

estudos pioneiros do professor Francisco Cristiano da Silva Macêdo, pesquisador do Instituto Federal 

do Maranhão e outros pesquisadores no âmbito do Núcleo de Estudos Tecnológicos para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências (NETEC). Esta pesquisa tem como objetivo investigar as 

possibilidades, os limites e as contribuições da teoria PTP na aprendizagem dos estudantes na 

disciplina de ciências no 9º ano do ensino fundamental, transpondo de forma sistematizada a teoria 

para o ensino de ciências. Para este feito, seguimos as orientações da teoria até então descrita e, 

organizamos uma sequência de ações como método para aplicarmos numa escola pública de 

Timon/MA, locus dos estudos e desta pesquisa. Buscamos associar os conhecimentos materializados 

pelos estudantes em suas experiências de vida, aos conhecimentos científicos ensinados nas aulas de 

ciências para produzir a aprendizagem de novo conhecimento. O objeto do estudo e sua abordagem 

centram-se exclusivamente a aplicação da teoria. A pesquisa é de natureza básica e de abordagem 

qualitativa e a coleta de dados ocorreu pela observação dos pesquisadores. A população alvo são os 

estudantes do 9º ano do ensino fundamental no âmbito da disciplina de Ciências, e a amostra se 

constituiu em quinze estudantes de uma escola escolhida de forma aleatória. A fase de campo ocorreu 

no contraturno às aulas para não interferir no andamento e cumprimento do calendário escolar. O 

estudo foi dividido em três etapas. Como resultado, observamos motivação, socialização e interesse da 

turma na primeira fase do experimento. Na segunda etapa, observamos interlocução do conteúdo com o 

cotidiano. Já se desenhava a terceira fase de forma natural, onde houve discussão a partir do diálogo 

colaborativo. Ressaltamos que esta pesquisa integra um estudo mais amplo sobre a teoria PTP. Mesmo 

que em fase preliminar, esta pesquisa aponta algumas contribuições da aplicação da teoria no 9º ano do 

ensino fundamental, onde observamos que foi possível responder as prementes necessidades do ensino 

de ciências do 9º ano dentro dos recortes deste estudo e com suas respectivas limitações. Outros 

estudos estão sendo realizados para ampliar o olhar sobre a PTP, suas demais possibilidades e 

limitações. 

 

Palavras-Chave:, Teoria PTP. Ensino de Ciências. Transposição Didática. Aprendizagem no Ensino 

Fundamental. 
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ABSTRACT 

 

The Practical-Theory-Praxis (PTP) theory is currently being developed through research and 

pioneering studies by Professor Francisco Cristiano da Silva Macêdo, a researcher at the Federal 

Institute of Maranhão and other researchers within the scope of the Center for Technological Studies 

for the Development of Science Teaching (NETEC). This research aims to investigate the possibilities, 

limits and contributions of the PTP theory in students' learning in the science discipline in the 9th grade 

of elementary school, systematically transposing the theory to science teaching. For this purpose, we 

follow the guidelines of the theory previously described and, we organize a sequence of actions as a 

method to apply in a public school in Timon / MA, locus of studies and this research. We seek to 

associate the knowledge materialized by students in their life experiences, with the scientific 

knowledge taught in science classes to produce the learning of new knowledge. The object of the study 

and its approach are exclusively focused on the application of theory. The research is basic in nature 

and has a qualitative approach and data collection occurred through the observation of the researchers. 

The target population is students of the 9th grade of elementary school within the scope of Science, and 

the sample consisted of fifteen students from a school chosen at random. The field phase took place 

after school to avoid interfering with the progress and compliance with the school calendar. The study 

was divided into three stages. As a result, we observed motivation, socialization and class interest in 

the first phase of the experiment. In the second stage, we observe the interlocution of content with 

everyday life. The third phase was already designed in a natural way, where there was discussion based 

on the collaborative dialogue. We emphasize that this research integrates a broader study on the PTP 

theory. Even though in a preliminary stage, this research points out some contributions from the 

application of the theory in the 9th grade of elementary school, where we observed that it was possible 

to answer the pressing needs of 9th grade science teaching within the excerpts of this study and with 

their respective limitations. Other studies are being carried out to broaden the view on PTP, its other 

possibilities and limitations. 

 

Keywords:, PTP theory. Science teaching. Didactic Transposition. Learning in Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os estudos com a teoria PTP originam-se no âmbito do Núcleo de Estudos 

Tecnológicos para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências (NETEC) em 2019 e com 

pesquisas e estudos pioneiros do professor Francisco Cristiano da Silva Macêdo, pesquisador 

do Instituto Federal do Maranhão. A teoria ainda esta em desenvolvimento e, esse estudo, foi 

aplicada por transposição didática, - adaptada para o ensino fundamental do 9º ano. A teoria 

urge de estudos sobre as concepções do materialismo histórico de Marx e Engels, no sentido 

de sua perspectiva primeira materialista das sociedades humanas.  

Alguns dos aspectos da teoria PTP, vem a coadunar com a psicologia cognitiva 

Histórico-Cultural, na perspectiva de Vygotsky no que concerne que o conhecimento se 

desenvolve vinculado ao meio social do sujeito, mas não se confunde com ela. 

Com base nessas premissas, pensamos em utilizar a teoria PTP como forma de 

experienciar uma aplicação, transpondo-a para sala de aula de ciências, ainda que em fase 

inicial de experimentos da teoria. Assim sendo, realizamos uma transposição didática para a 

sala de aula - local em que permeia o conhecimento - com a ideia de promover a 

aprendizagem dos estudantes. Assim sendo, selecionamos dentro da realidade da disciplina de 

ciências do 9º ano do ensino fundamental, de uma escola pública de Timon/MA para 

responder o seguinte questionamento: Quais as possibilidades, limitações e possíveis 

contribuições podem ser observadas pela experiência com a teoria PTP com estudantes do 9º 

ano do ensino fundamental de uma escola pública de Timon/MA? 

O estudo não é um método de ensino em si, mas um trabalho sistematizado da 

experiência com os estudantes, que se constitui o método de pesquisa com objetivo de 

verificar as possibilidades, limitações e as contribuições da teoria no contexto de uma escola 

pública e no 9º ano do Ensino fundamental. As atividades planejadas e, as práticas 

desenvolvidas seguiram a luz da teoria PTP. 

Inicialmente, elaboramos um experimento para a aplicação e, em seguida com base nas 

observações analisamos as possibilidades de concretização do fenômeno, os aspectos 

limitantes e as possíveis contribuições para a aprendizagem dos estudantes do 9º ano do ensino 

do fundamental. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Um olhar sobre a aprendizagem ativa 

 
Os avanços das teorias em pisicologia cognitivista e da aprendizagem apontam que a 

atividade de conhecer e aprender transcedem a memória. De acordo com Figueredo e Ghedin 

(2012, p.234) ”A atenção, a memória, a percepção, a consciência, o pensamento e a linguagem 

compõem os esquemas superiores que o ser humano de modo articulado se utiliza para se 

relacionar com o mundo exterior”. Deste modo de acordo com os autores, outras estruturas 

mentais em conjunto com as diversas formas de composição da memória são responsáveis 

pela aprendizagem.  

Mesmo após diversos estudos no campo cognitivista, sócio-interacionista, 

construtivistas e construcionistas em contraponto ao estruturalismo tradicional, no século XX 

com as referências de Piaget, Vygotsky, Luria, Leontiev, Davidov, Ausubel, Papert e outros 

ainda são comuns em pleno século XXI, nas salas de aulas, práticas de ensino desenvolvidas 

de forma transmissivas em sua integralidade, a reprodução do conhecimento não se torna o 

conhecimento do ouvinte, mas informações temporárias que apregoam a manutenção do já 

existente, assim os aprendizes são colocados na condição de apenas meros expectadores 

(BERBEL, 2011). 

Na Grécia antiga, com os sofistas, a ideia de aprender baseava-se na transferência de 

valores dos homens ‘livres’. Já nas escolas medievais, a prática pedagógica era baseada na 

repetição e inculpação de valores e interesses do clero e da nobreza (GAUTHIER; TARDIF, 

2010).  

O conceito de educação historicamente constituído aparece, pois, como um elo entre às 

sociedades passadas, presente e futuras. De modo que experiências das sociedades primeiras 

contribuem por meio do conhecimento para o desenvolvimento de sociedades posteriores e, 

traz no bojo a discussão do que é e como conhecer. A educação tem papel preponderante nessa 

passagem entre o conhecer, o aprender entre as sociedades. Hoje, aos desafios de um mundo 

em rápida transformação, a educação enfrenta dificuldades tanto na superação de teorias 

ultrapassadas quanto no acompanhamento das céleres mudanças que se constituie na atual 

sociedade. 

Tratando da aprendizagem, Fonseca (2005), descreve que o pedagogo francês Celestin 

Freinet critica o ensino tradicional centrado na figura dominante do professor enquanto 

detentor do saber e valoriza o cotidiano como uma ferramenta de ensino. Para Fonseca, os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento intelectual do educando estão associados ao 
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cotidiano e ao meio social ao qual pertence (FONSECA et al., 2005). A crítica de Fonseca 

(2005), não está sozinha, e se constitui uma entre várias que observam as pesquisas e 

epistemologias em educação, psicologia, ensino, aprendizagem,  desenvolvidas ainda no 

século XX. 

O aspecto de mudanças no campo da educação não se constituem novidade nos 

documentos legais do campo da educação. Neles, já se sugere que sejam utilizadas diversas 

estratégias para propiciar a instalação de uma relação dialógica em sala de aula, aspecto 

fundamental para atender as necessidades de formar uma nova identidade do professor que 

objetiva principalmente potencializar ao máximo as capacidades do aluno. As estratégias 

sugeridas são: experimentação, estudos do meio, desenvolvimento de projetos, jogos, 

seminários, debates e simulação (BRASIL, 2002). 

A inserção de metodologias ativas na aprendizagem, na prática docente pode 

representar mudanças dos papéis exercidos em sala de aula, visto que partem de uma 

concepção educativa que estimula processos construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 

2006; MITRE et al., 2008; LOPES, 2015). Contudo nem sempre essa inversão de valores tem 

sido bem recebida por alguns profissionais da educação. Mas, não há dúvidas que o fato de o 

estudante possuir uma postura ativa propiciará uma experienciação de aprendizagem mais 

exitosa, ao considerarmos que ele é o protagonista de sua própria aprendizagem. 

Surgindo no início do escolanovismo, as metodologias ativas estão centradas na 

aprendizagem construída principalmente pelo aluno, assumindo o papel de autoaprendiz. Esse 

tipo de abordagem potencial desperta a curiosidade, permitindo que os alunos se insiram na 

teorização, e colaborem com novos elementos, que podem ainda não ter sido considerado nas 

aulas ou na própria perspectiva do professor. Quando essas contribuições são valorizadas e 

estimuladas, cria-se um sentimento de engajamento, além de uma percepção de competência e 

de pertencimento (BERBEL, 2011). 

Desse modo, quando o aluno se envolve no aprendizado por meio da compreensão, 

escolha e interesse, ele desenvolve o exercício da liberdade e autonomia em diferentes 

situações, o que o deixa um passo à frente para o exercício profissional (BERBEL, 2011).  

Pinto et al. (2013) acrescenta que o trabalho com metodologias ativas desenvolve o 

contexto do método ativo da aprendizagem, estimula o trabalho colaborativo fazendo com que 

os alunos trabalhem em pares ou grupos, sem deixar de lado o estudo individual que respeita o 

ritmo e interesse de cada um; desse modo, é o aluno quem busca o aprendizado, sendo o 

professor apenas um mediador do processo. 
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Ainda nesse sentido, os métodos ativos de aprendizagem acontecem quando o aluno 

tem um confronto com um problema, o qual tem como ponto de partida a aprendizagem. O 

trabalho desenvolvido pelos alunos em grupo para resolver o problema, visa à construção de 

conhecimento e o desenvolvimento crítico dos alunos. A elaboração do problema que 

necessita estar relacionado às vivências dos alunos, é feita por um grupo de professores que 

devem elaborar situações que envolvam as experiências vividas pelos alunos, o que serve de 

partida para novos conhecimentos (MORENO, 2016). 

 
Com tanta informação disponível, encontrar uma ponte motivadora para que o 

aluno desperte e saia do estado passivo, de espectador, e desenvolva 

habilidades e competências, induz professores e profissionais da educação a 

pensar e conhecer sobre como se produz uma aprendizagem significativa e 

como se constrói o conhecimento (PINTO & BUENO, 2014, p. 78). 

 

Neste contexto, emergem as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que são 

desenvolvidas como estratégias que contribuem para que o discente seja o protagonista do 

processo de aprender a aprender e aprender a fazer, pautando-se nos princípios de uma 

pedagogia dinâmica (SEBOLD, 2010).  

Tendo em vista o papel importante do educador como facilitador e mediador do 

desenvolvimento, da construção e reconstrução do conhecimento discente, o planejamento de 

atividades que empreguem metodologias ativas de ensino-aprendizagem deve ser encorajado. 

Para tal, deve-se considerar a organização do espaço utilizado enquanto sala de aula ou 

ambiente educativo, além dos recursos materiais e humanos (ARANTES & PEREIRA, 2014). 

Na sociedade brasileira contemporânea, novas exigências são acrescentadas ao trabalho 

dos professores. Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, 

educacionais, sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as situações 

ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares e 

não escolares. Portanto, para ensinar o professor necessita de conhecimentos e práticas que 

ultrapassem o campo de sua especialidade (MARANDINO, et al. 2009). 

Assim sendo, numa sociedade dinâmica e célere a escola e seus professores tem que 

inovar com formas sofisticadas para que a formação dos estudantes não esteja aquém do que é 

esperado o bojo social. A discussão sobre metodologias ativas nos chamou a atenção, mas elas 

estão calçadas sempre em teorias epistemológicas construtivistas. 
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2.2 A teoria PTP 

 
Como já explicitado na introdução desse trabalho, como urge a teoria PTP partimos 

então para aspectos embassadores dos estudos. 

A teoria PTP, parte do princípio que, 

 

a matéria antecede a ideia que produz a própria matéria fruto do trabalho manual e 

intelectual. Assim, o conhecimento é produzido com base em alguma materialidade 

previamente copiada pela consciência criadora, que desenvolve uma ideia lógica da 

matéria primitiva e, ao se apropriar, ou interver naquela matéria, a consciência 

articula outras ideias pré-elaboradas que vão modificando a ideia original. Assim, 

esse movimento articulado produziu conhecimento. Esse por sua vez, faz-se capaz de 

aperfeiçoar e remodelar a própria matéria primitiva pelas estruturas mentais, (como a 

inteligência, por exemplo), dando a mesma ou nova finalidade que irá retornar ao 

mundo físico como matéria aperfeiçoada/nova pelo fruto desse trabalho de 

construção humano (MACÊDO, 2020, np). 

 

 

Nessa perspectiva, aponta o autor, “conhecimento é construção lógica aperfeiçoada 

pela articulação de um antes e um depois material 1 . Ou seja, é toda construção lógica 

sistemática que media a ideia da matéria primitiva à ideia da matéria consequente.” 

(MACÊDO, 2020, online). 

Assim sendo,  

 

cada sujeito tem uma ideia, ou conceito primitivo formado sobre algo material e, ao 

manipular o material de forma sistemática e a organização desse material, articulando-

o às estruturas da mente para interligar esse material as ideias de construção deste, 

outras ideias pré-existentes nas estruturas mentais, com outras recentemente 

concebidas pelo fruto da experiência social relacionada”, podem atingir uma nova 

ideia aperfeiçoada/concebida daquela matéria primitiva, portanto, nasce um novo 

conceito, um novo conhecimento. 

Esse novo conhecimento, tem a capacidade por ação nova, e a operacionalização na 

prática, pelo trabalho, desenvolver uma nova construção cognitiva e material sobre a 

matéria primitiva que articula-se a outras construções mentais fruto de outros 

conhecimentos construídos e, agora existentes na mente, permite a 

construção/modificação da matéria em outra. (MACÊDO, 2020, np). 

 

Desse modo, percebemos que a teoria PTP está assentada na ideia de que o 

conhecimento é construído, portanto podemos supor que é uma teoria que concebe que o 

conhecimento é uma construção, portanto, construtivista, mas, ainda se constitui uma 

epistemologia em movimento. 

                                                           

1 A ideia de material é o produto físico, palpável, mas também noutra perspectiva pode ser concebido como produto lógico 

produzido de uma ideia primitiva, o que diferenciará será o contexto. Ou seja, se a relação envolver as ideias e a produção 

palpável/física, o material é o palpável. Mas se a relação envolver apenas o plano lógico/ou das ideias, o produto da ideia 

primitiva, nesse caso, poderá ser considerada material. 
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“A concepção P-T-P, parte da ideia que o primeiro contato do sujeito com um objeto 

material físico, é prático, é a materia primitiva, o sujeito não tem dominio daquele objeto na 

consciência”, mas “cria conceitos com base nas estruturas mentais primitivas a que sua relação 

com o mundo permitir, meio que sua vivência lhe pode oferecer”. Nesse “nível, o sujeito 

manipula por hábito repetitivo ou cópia da experiência alheia por sua vivência social”. Esse 

seria a fase do primeiro (P) (MACÊDO, 2020, sn). 

Noutra fase, “aprender e dominar o objeto material físico prático, requer não apenas 

manipular o material na prática, mas necessita, o sujeito relacionar nas estruturas mentais 

conhecimentos sistemátizados, bem elaborados”, ou seja científicos que, “uma vez exposto a 

esse sujeito da aprendizagem em suas estruturas da mente, possibilita a articulação entre a 

prática primitiva e os conhecimentos científicos”. Ambos “proporcionarão ações mentais que 

o sujeito passa a conhecer, sobre o objeto do conhecimento da qual foi exposto, assim nasce 

novas formulações e estruturas conceituais que modificam a compreensão do material, ocorreu 

então a aprendizagem” (MACÊDO, 2020, online). 

A terceira etapa desse processo é “o ‘P’ de práxis, onde o sujeito já detém uma nova 

concepção do objeto material pela interligação e modificação do conhecimento científico 

(Teoria ‘T’) e manipulação prática primitiva (Prática ‘P’)”. Essa formulação “não é definitiva, 

mas sempre em movimento a medida em que a experiência material com o objeto na prática se 

amplia e/ou a teorização daquele objeto novas práxis surgem, num processo dinâmico” 

(MACÊDO, 2020, online).  

Assim sendo, pensamos na ideia de desenvolver uma prática piloto sob a ótica da PTP, 

como forma de utilizá-la no ensino de ciências por meio de transposição didática. 

Atualmente, faz-se cada vez mais necessário o uso de formas, métodos e propostas 

interativos, dinâmicos em sala de aula, que ultrapassam a transmissão do conhecimento. São 

necessárias novas formas de ensino que possam garantir uma aprendizagem de fato. 

De acordo com MORAN, (2015, p.18), aprender significa ativar o pensamento, o 

entendimento, formular hipóteses e construir o conhecimento, pois através da prática, o aluno 

potencializa habilidades de pensamento crítico, interage com o conhecimento e amplia a 

motivação. 

Macêdo (2020) reconhece que aprender é um processo que constitui-se um antes e um 

depois material. Para isso, o conhecimento só pode existir de forma ativa. Desde a 

movimentação das estrututas mentais em plena atividade, como na manipulação da 

materialidade pelo sujeito. Assim sendo, a compreensão do conteúdo ocorre dentro de uma 

construção que é estruturada no sujeito aprendente. 
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O entendimento de Moran (2015) parece-nos coadunar com o de Macêdo (2020), ao 

ponto que o sujeito é o protagonista de sua aprendizagem, que aprendizagem é construção, 

pois “ativar o pensamento, formular hipóteses” como também “através da prática o estudante 

potencializar suas habilidades”, pode ser compreendido como a materialidade da prática na 

ação de movimentar as estruturas da mente para construir conhecimento. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é de natureza básica e de abordagem qualitativa, considerando que 

a investigação trata-se do conhecimento humano, especificamente da aprendizagem, que se 

assenta na área de ciências sociais e envolve aspectos da subjetividade humana (MACÊDO & 

EVANGERLANDY, 2018). 

O cenário do estudo foi uma escola de Ensino Fundamental do município de 

Timon/MA. A população da pesquisa foi delimitada nos estudantes de 9º ano do Ensino 

Fundamental na disciplina de ciências. A amostra foi de 15 (quinze estudantes) do 9º ano do 

ensino fundamental. 

O interesse do estudo como já mencionado no objetivo, não está centrado na escola, 

turmas, estudantes ou níveis educacionais, mas exclusivamente nos aspectos da teoria 

estudada, suas possibilidades, limitantes e se há contribuições na aprendizagem. 

Elegemos a turma de 9º ano porque é a que temos acesso a desenvolver o experimento. 

Não é de interesse do estudo o nome da escola, dos estudantes, das turmas, do bairro e outros, 

por isso mantivemos o anonimato. 

A coleta de dados foi realizada por meio da observação do pesquisador e, embora uma 

única estratégia de coleta de dados pareça insuficiente para estudos científicos mais 

avançados, inicialmente ela comporia apenas a primeira fase, seguida de enrevistas e 

questionários. 

A chegada do novo coronavirus em março do ano de 2020, limitou nosso estudo, e a 

aplicação de outras estratégias e instrumentos de coleta de dados foram totalmente inviáveis. 

Assim sendo, o estudo contou apenas com a estratégia de observação e com um 

checklist de campo enquanto foi possivel como mecanismo de produzir dados objetivos. 

A análise de dados foi realizada de forma descritiva articulando a prática observada e 

desenvolvida confrontando com a literatura e os resultados foram descritos em discussão com 

a literatura eleita. 

 

3.1 Sistematização do Experimento 

 
De acordo com Macêdo (2020) “conhecimento é construção lógica aperfeiçoada pela 

articulação de um antes e um depois material, é toda construção sistemática que media a ideia 

da matéria primitiva à ideia da matéria consequente”. 
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Para o experimento, realizamos a transposição da teoria para sala de aula de ciências 

do 9º ano do ensino fundamental, planejada e sistematizada em 03 etapas distintas:  

1ª ETAPA: Encontrar a relação do conteúdo abordado pelo professor de Ciências em 

sala de aula, com a realidade daqueles estudantes buscando aspectos de sua prática cotidiana e 

para proporcionar um espaço de aulas práticas de reflexão com os estudantes sem vincular 

qualquer tipo de conhecimento científico. Para este feito, seria necessário conhecer o conteúdo 

a ser trabalhado em sala de aula semana (s) antes das aulas teóricas para proporcionar a etapa 

1 (Prática) da teoria. 

2ª ETAPA: O profesor de ciências, iniciaria o conteúdo científico semana (s) depois, 

assim os estudantes teriam uma primeira experiência teórica daquele conteúdo científico. Em 

contraturno, proporcionaríamos mais um encontro de observação com os estudantes, no 

sentido de observar se já havia situações de relação entre a teoria e a prática cotidiana e 

estritamento de algumas relações com o conteúdo científico. A ideia desta fase também foi 

observar se os estudantes já realizavam relações entre teoria a prática, perceber possibilidades 

e limitações, em que ponto estavam os estudantes.  

3ª ETAPA: Promover um terceiro momento de discussão e observação com os 

estudantes no sentido de observar as formulações de conceitos e ideias sobre o conhecimento 

trabalhado. Percepções de uma possível práxis e materialização do novo conhecimento. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

4.1 Aplicação do Experimento e relato das observações 

 
Descobrimos que o professor de ciências, iniciaria o conteúdo de (nocões de genética, 

hereditariedade e transmissão de caracteres), duas semanas depois daquela data que fomos na 

escola conversar com o professor dias 17 e 22/06/2019 – dia da primeira visita a escola para 

conversar com o diretor e professor sobre as atividades a serem realizadas com o 9º ano ) às 

13:40hs. Após feita visita na escola, planejamos antecipadamente reunir no contraturno com 

concentimento da escola, pais e docentes, os estudantes um encontro/aula piloto de 

conhecimento de aspectos relacionados aos conteúdos (03/07/19) às 13h. 

Percebemos no dia do encontro certa motivação, socialização, possivelmente pelo fato 

de estarem em grupos. Nesta 1º fase, realizamos algumas perguntas chave, previamente 

elaboradas para que eles pensassem e emitissem suas respostas sobre elas. As perguntas 

foram: 1- O que tem em mim, que as pessoas dizem que eu pareço com meu pai ou com minha 

mãe? 2- Por que eu não me pareço com meus colegas embora tenhamos orelhas, cabelo, olhos, 

boca e demais partes do corpo são diferentes? 

Por que meu irmão parece mais com minha mãe e eu pareço mais com meu pai? Por 

que eu e meus irmãos temos todos a orelha parecida com as da mamãe? Por que meus olhos 

são castanhos escuros como os da minha mãe? Se minha mãe é negra e meu pai é branco, por 

que um filho nasce negro e outro nasce branco? Por que eu não nasci com o nariz achatado do 

meu avô? Os estudantes interagiram entre si buscando entender as características de cada um, 

como a cor de sua pele a cor dos olhos, a forma do lóbulo da orelha, a textura do cabelo e a 

forma do nariz. Essas questões fizeram parte de uma atividade que passamos para eles como 

podemos observar na figura 1 e figura 2. 
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Figura 1. Alunos interagindo entre si buscando suas características (fase 1). 

 
Fonte: Dos autores, 2020. 

 

 

Figura 2. Aluna em momento de atividade e interação com os colegas 

sobre o conteúdo abordado ( fase 1). 

 
Fonte: Dos autores, 2020. 

 

Ainda nessa etapa, evitamos tirar dúvidas, mas quando perguntavam algo, a estratégia 

foi fazer outras perguntas de forma a não interferir em suas percepções. Procuramos deixar a 

atividade dinâmica e descontraída para que os mesmos pudessem se manisfestar para 

capturarmos o fenômeno pelas falas e registrarmos no ckecklist.  

Na etapa 2 (teórica) o professor iniciou na semana seguinte (11/07/2019) o conteúdo 

nocões de genética, hereditariedade e transmissão de caracteres. Realizamos no contraturno 

um segundo encontro, com atividade pré-elaborada para observarmos se os estudantes 

iniciavam uma conexão entre à prática que realizamos inicialmente aos conteúdos científicos 

ministrados pelo professor da disciplina. Como forma de garantir que os conteúdos foram 



19 
 

ministrados na sala formal, optamos em participar das aulas do professor e realizamos após as 

aulas no dia (17/07/2019) um novo encontro, sem oferecer relações com a aula, distribuimos 

um material impresso - atividade com as mesmas perguntas da atividade anterior para os 

estudantes responderem. 

Percebemos que compreenderam as características hereditárias humanas através da 

ideia de DNA. Percebemos forte vinculação com a vivência na etapa 1 e que associaram o 

termo genética relacionando com a experiência de mendel as suas. Os alunos apontaram ainda 

mais curiosidades sobre fenótipo e genótipo e tiveram excelente participação durante a 

atividade (Figura 3). 

 

Figura 3. Alunos apresentaram interlocução com o conteúdo científico 

percebido por eles na atividade da fase 1. 

 
Fonte: Dos autores, 2020. 

 

A etapa 3 (práxis), iniciava naquele momento, então promovemos um grupo de 

discussão a partir do diálogo colaborativo como podemos observar logo abaixo na figura 4. A 

partir desse momento cada estudante foi falando da relação da sua cor da pele, caracteristicas 

faciais, cor dos olhos neles mesmos e em seus parentes. Os demais estudantes foram 

concordando e discordando de pontos na discussão até chegarem num entendimento segundo o 

assunto. Ressaltamos que acompanhamos duas aulas seguintes e observamos os estudantes 

mais interessados e conversando menos como na aula anterior. Até o professor da disciplina se 

surpreendeu com o comportanmento e a participação dos estudantes nas aulas seguintes. 

Observamos que passaram a interagir com professor, pedir a fala e realizar perguntas. 
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Figura 4. Alunos diálogando e discussão colaborativa. ( surgimento da práxis).  

 
Fonte: Dos autores, 2020. 

 

 

4.2 Outras observações relevantes 

 

Durante as fases realizadas observamos nos alunos um considerável interesse, mas no 

ínicio certo receio, todos apresentaram bom comportamento e participação, à medida que as 

atividades se desenvolviam percebemos os estudantes cada vez mais ativos. 

Para Macêdo (2019), “iniciar a aprendizagem, necessita de uma prática do cotidiano 

apresentada em algo material, paupável, observável que vincule o pensamento primitivo do 

sujeito à próxima etapa que será a teorização científica”. Esses aspectos conseguimos observar 

claramente tanto na atividade realizada quanto nas observações em falas dos estudantes. A 

exemplo: 

O estudante Tadeu, (nomes fictícios) expressa: “O josé , tem as orelhas de abano igual 

ao pai dele”. 

Mesmo que em tom de brincadeira para este estudante, ele está expressando sua 

relação social e saber cotidiano, em matéria primitiva observada. 

De forma semelhante ângela (nome fictício) expressa: 

“Eu puxei para o nariz achatado do meu pai, minha mãe disse que é porque o meu vô 

era filho de escravo”.  

Helena (nome fictício) também se expressa: 

“Meus primos se casaram e o neném nasceu com braço aleijado, (risos), minha mãe 

disse que não pode se casar da mesma familia que não nasce igual, deus castiga e o neném 

nasce é doente”.  
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Até este momento, os estudantes reconheciam caracteristicas cotidianas, mas como 

estudantes do 9º ano do ensino fundamental, ainda não haviam tido contato com 

conhecimentos de genética. 

Após a aula teórica quando o professor explicava a origem da hereditariedade e como 

esta ocorre. O DNA na célula. O nascimento da genética com Mendel e suas leis. Dominância 

e recessividade, genótipo e fenótipo e passou a exemplificar as experiências, observamos os 

estudantes pensativos. No segundo encontro percebemos a relação dessa teoria não com os 

exemplos dado nas aulas, mas consigo mesmos. 

Beatriz se expressa para Tadeu: 

“Tadeu, o josé, tem as orelhas igual ao do pai dele por causa de um gene alelo”e eu 

não gostei que você falou isso dele”. 

Observamos que Beatriz já relacionou o conhecimento científico com o cotidiano, 

expressando aprendizagem. 

Helena disse: 

“O neném dos meus primo, nasceu aleijado porque os genes mesminho ruim deles se 

cruzaram, um do meu primo e da minha prima eu acho que não é Deus que castiga”. 

Ressaltamos que Helena, começou parcialmente a compreender a situação do filho dos 

primos de sua família. Na aula seguinte ela criou coragem e perguntou ao professor que 

respondeu que os genes ruins existem em nosso corpo e na maioria das vezes não se 

manifestam porque são recessivos e numa relação com outros indivíduos de famílias diferentes 

ficam adomecidos, mas em elementos da mesma família eles podem se encontrar, e se isso 

acontece se manifestam. Mas que nem sempre acontece. 

Aponta a PTP, que uma nova materialidade urge, que vincula o conhecimento 

científico a prática da materia primitiva, desta vez denominada práxis, que diferente da 

primeira, é nova materialidade. 

Ressaltamos ainda que durante a aplicação do experimento, os alunos relataram 

aspectos relacionados aos professores do 9º ano e suas práticas. Selecionamos aquelas que 

consideramos relevantes acrescentar. 

Os alunos relataram como gostariam que as aulas fossem no dia a dia (tabela 1). 
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Tabela 1 - Relato dos estudantes. 

Aluno (nomes Fictícios) Relato 

 

 

Josué 

“os professores tinham que ser mais 

criativos nas suas aulas, não só escrever 

no quadro, mas também ter uma ou duas 

vezes aulas criativas”. 

 

 

Marcos 

“Eu queria que as aulas fossem 

movimentadas, porque nossas aulas são 

muito monótonas com mesma rotina, por 

isso que eu não gosto, queria que as aulas 

fossem assim”. 

 

 

 

Beatriz 

“A gente estuda e eu nem sei porque 

aprende um monte de coisa chata. É ruim 

para um jovem aprender o que nem sabe 

pra que serve. Quando a gente aprende 

sabendo pro que serve não se esquece e 

gosta. Eu não vou esquecer isso que 

aprendi genética. 

 

 

 

Helena 

“Minha mãe me disse uma coisa que não 

era bem assim. Eu não culpo ela. Agora 

eu vou explicar pra ela direito e agora eu 

sei de verdade do neném dos meus primos. 

Na escola os profesores sabem nada da 

vida da gente. O que a gente precisa”. 

Fonte: Dos autores, 2020. 
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5 À GUISA DE CONSIDERAÇÕES 

 

Diante dos resultados obtidos, a aplicação da teoria PTP transposta num experimento 

preliminar nas aulas de ciências do 9º ano, mostrou aspectos funcionais da teoria, percebemos, 

alguns dos fenômenos das etapas descritas ocorrendo, mesmo numa escala pequena como 

nossa amostra de 15 estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Embora o presente estudo 

não se constitua um método, a aplicação transposta a sala de aula fez surgir aspectos de cada 

uma das etapas descritas, além de proporcionar naturezas que observamos de aprendizagem 

concreta de genética.  

No entanto, o estudo teve suas limitações, a inviabilidade de voltar a campo para outras 

experiências com a aplicação da teoria PTP por conta do surgimento do novo coronavirus, a 

amostra e a população. 

Contudo este piloto que faz parte de um conjunto de outros estudos que comporão 

outras experiências com a teoria elencada mostrou efetividade e eficiência na aplicação da 

teoria. 

Por meio de observações realizadas no 9º ano do ensino fundamental a PTP apresentou 

resultados satisfatórios para a aprendizagem do conhecimento estudado.  

Outros estudos estão em andamento e outros podem ser realizados para verificar outras 

possibilidades e limitações da teoria. 

Durante a aplicação das atividades ou fases consideramos perfeitamente possível a 

possibilidade de se aplicar a teoria PTP em diferentes disciplinas não se restringindo apenas ao 

ensino de ciências. 

Alguns aspectos ficaram explicitamente evidentes durante o estudo: o interesse dos 

estudantes, a motivação para descobrir o conhecimento novo, a experiência cotidiana 

pragmática e a capacidade de relacioná-la aos conteúdos escolares, a vontade de conhecer o 

novo, a articulação entre a prática e a teoria, o despertar da curiosidade e a aprendizagem. 

Esperamos que este estudo possa proporcionar outros espaços de reflexão e concepções de 

ideias juntamente a outros estudos sobre a teoria PTP. 
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