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RESUMO

A Aprendizagem Significativa mostra a importância da relação entre ideias já existentes e as novas ideias no processo de aquisição de 
conhecimentos e esse processo depende da presença de subsunçores. Na ausência deles, pode-se utilizar organizadores prévios que têm a 
função de auxiliar na preparação de ideias âncora. Assim, o Mapa SQA pode servir de instrumento para a relação pretendida por oportunizar 
situações importantes: saber, querer e aprender. É uma ferramenta metacognitiva que pode auxiliar professores e estudantes no processo de 
ensino e aprendizagem. Portanto, ele pode contribuir como instrumento gráfico no desenvolvimento de uma aula baseada em um organizador 
prévio, pois permite associar o conhecimento já existente com a nova ideia a ser aprendida a partir de momentos conscientes de debates e 
registros claros e visíveis. O organizador gráfico, em especial o Mapa SQA, foi criado com o objetivo de auxiliar na organização do pensamento, na 
relação de conhecimentos prévios e novos, além de permitir a visualização gráfica e a aprendizagem ativa dos estudantes. Esta pesquisa avaliou a 
construção de Mapas SQA como instrumentos em uma aula baseada em um organizador prévio no formato de um vídeo. Nesse contexto, a 
pesquisa de campo foi o procedimento adotado para a coleta de dados ocorrido na Faculdade Estácio de Vila Velha. O instrumento de coleta de 
dados utilizado foi o Mapa SQA construído por 49 sujeitos de um curso de formação docente. A atividade desenvolvida teve o seguinte título: "A 
construção de conceitos científicos utilizando um vídeo” e os objetivos foram construir e relacionar conceitos sobre a “energia elétrica” com a 
utilização de um vídeo educativo da Kika: “De onde vem a energia elétrica?”.  O planejamento desta atividade teve a seguinte sequência: I) 
apresentação da Teoria da Aprendizagem Significativa; e II) apresentação, discussão e experimentação dos Mapas SQA a partir de conceitos sobre 
“energia elétrica” na disciplina de Ciências Naturais, utilizando um vídeo educativo descrito anteriormente seguindo as três etapas básicas do 
organizador gráfico de acordo com o fluxo da atividade: a) escrever no espaço “S” do mapa o que já se sabe sobre o tema “energia elétrica”; b) 
escrever alguns questionamentos sobre o tema no espaço “Q” do mapa; c) assistir ao vídeo; e d) escrever o que se aprendeu no espaço “A” do 
mapa. O objetivo de avaliar a experiência de professores e estudantes utilizando o Mapa SQA foi possível e se mostrou satisfatória, porém houve 
dificuldade em relacionar alguns conceitos básicos referente ao tema explorado, talvez por ser apenas o primeiro contato com o instrumento. 
Percebeu-se também o engajamento dos participantes quando houve a exposição de forma coletiva das construções dos mapas. A meta-análise 
sobre o processo permitiu que a potencialidade do instrumento fosse colocada em situação de dúvida, sendo então pontuadas algumas 
limitações, como por exemplo, o tempo destinado ao processo, e potencialidades, como por exemplo, a visão gráfica dos conceitos num plano 
concreto para posterior análise. Isso permite ao indivíduo que constrói seu mapa uma localização cognitiva mais consciente. A elaboração de 
Mapas SQA e a sua interpretação vão além da simples visualização de informações gráficas, pois também envolve habilidades de interpretação. 
Em consequência, a informação visual é interpretada por nós, porém depende de toda nossa bagagem psicológica, cultural e social, e são estes 
aspectos que irão definir como nos relacionamos com os fatos e como os interpretamos. Ressalta-se que o objetivo principal era a avaliação das 
produções em relação à utilização do instrumento enquanto possibilidade metodológica, por isso o recorte desta análise foi na estrutura do 
instrumento e não no processo de execução da utilização do vídeo enquanto organizador prévio.
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