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RESUMO 
Esta pesquisa fundamentou-se nos pressupostos teóricos da epistemologia genética de Piaget e 

teve por objetivo principal investigar as relações entre a compreensão do modelo científico sobre célula 
por alunos de ensino médio e a transformação de seus modelos e operações mentais. Trata-se de uma 
pesquisa experimental de cunho qualitativo, na qual a metodologia de coleta de dados inspirou-se no 
método clínico e na metodologia de resolução de situações-problema. Esta foi aplicada por intermédio 
de um jogo construído especificamente para os propósitos desta pesquisa e denominado “dominó do 
ciclo celular”. O experimento foi conduzido em oficinas de jogos oferecidas a alunos de primeiro e 
terceiro anos de ensino médio. Os dados coletados foram transformados em narrativas que 
possibilitaram inferir as estruturas do pensamento dos alunos que se ajustavam aos dados empíricos. Os 
resultados obtidos sugerem que a compreensão do modelo científico sobre célula, e talvez de outros 
conceitos referentes a objetos que não possuem atributos observáveis diretamente, depende diretamente 
da produção de inferências pelos procedimentos de indução, abdução e dialética. Estes procedimentos 
permitem aos alunos agir cognitivamente sobre objetos que não poderiam atuar diretamente. 
Constatou-se também que os modelos mentais dos alunos sobre célula se transformam em função do 
nível de operações mentais empregadas, e assim os modelos mentais podem ser bons indicadores para a 
avaliação da aprendizagem do modelo científico e do desenvolvimento das operações mentais. Os 
resultados indicam também a importância da integração entre a ação e a linguagem na compreensão de 
conceitos dessa natureza. A linguagem esteve presente tanto no diálogo, essencial para acessar as 
operações mentais, como na criação das metáforas que constituem os modelos mentais e científicos. 
Esta pesquisa propõe que a integração e evolução das operações mentais por meio das inferências, 
associadas à linguagem metafórica, possibilitem a construção da noção de um tipo de objeto 
permanente pertinente ao estádio das operações formais: a noção do objeto “invisível”.  
Palavras- chave: modelo científico, modelo mental, inferência, célula, construtivismo.    

 
ABSTRACT 

 
This research evaluated the relationship between the comprehension of cell’s scientific models 

by secondary level school students and the changes on their mental models and skills. It was based on 
Piaget’s theoretical frameworks, Genetic Epistemology, and it deals with an experimental qualitative 
study. Data was obtained by a procedure based on clinic method and on the principles of problem 
solving. A game, specifically constructed for the purposes of this investigation and named “Domino of 
cellular cycle” was used to conduct the experiment. First and third class students of secondary level 
school played this game and the dialogues, occurred at each match, were recorded and transcripted in 
the style of narratives. Afterwards, the narrative allowed us to infer the students thought structures 
suitable to the empirical data. The results of the research draw to the conclusions that the 
comprehension of cell’s scientific models, and maybe of other concepts relative to objects that do not 
present observable characters depend on the use of inferences. These were created by procedures of 
induction, abduction and dialectic, therefore these allow the contact with this type of object because the 
students could not act directly upon them.  We also verify that students’ mental models change 
accordingly to their level’s skills. In this way, mental models can be good indicators to evaluate the 
concept learned and the skills developed. The results also draw to the important role of inference to 
connect action and language in the process of this type of concept comprehension. Language, in this 
way, was essential to access mental skills and to create the metaphors, and also constitute mental and 
scientific models. We propose that the use of inferences associated to the creation of metaphors allow 
the construction of a type of knowledge related to the formal operatory stage, a type of “permanent 
object notion”: the “ invisible” object notion. 
Key- words: scientific model, mental model, inference, cell, game, constructivism, mental image, 
biology teaching.  
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     APRESENTAÇÃO 
 

 
“Mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. E 
muitos de nós ainda achamos que somos efetivamente galinhas. 
Mas nós somos águias. Por isso, companheiros e 
companheiras, abramos as asas e voemos. Voemos como as 
águias”. 

   James Aggery1 
 
 

 Minha experiência como educadora da área de ensino de ciências da natureza tem me 

levado a refletir constantemente sobre o processo de ensino-aprendizagem-avaliação em função 

das dificuldades que vão se apresentando no quotidiano da vida escolar.  

Nesse sentido, tenho pautado minha prática pedagógica na idéia de que o saber é 

construído por meio da atividade efetiva do aluno, preocupando-me com a construção de 

atividades que motivem sua ação, que lhes forneçam desafios e que lhes ofereçam múltiplas 

possibilidades de ação. Com o decorrer dos anos encontrei alguns norteadores para a elaboração 

destas atividades, que são: a integração entre as linguagens artísticas e científicas, a reconstrução 

do conceito de ciência pelos alunos e o desenvolvimento de algumas habilidades de pensamento. 

Este trabalho foi sistematizado em uma coleção de livros didáticos de ciências para a 1a fase do 

Ensino Fundamental (FOGAÇA e PECORARI, 2000).  

De lá para cá, acompanho a utilização desse material por intermédio de encontros para 

assessoria de ensino, nos quais, embora as professoras demonstrem muitos receios, têm percebido 

grande progresso na aprendizagem dos alunos, superando as dificuldades anteriormente 

observadas quanto à iniciação em ciências. Este progresso está associado ao desenvolvimento de 

diversas habilidades, tais como: observação, comparação, classificação, formulação de questões 

investigativas, experimentação, pesquisa, registro, diálogo e metacognição em diferentes 

                                                 
1 Político e educador popular, natural de Gana, África Ocidental. Este país foi colônia de Portugal e posteriormente 
da Inglaterra. O trecho citado pertence ao livro “A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana” de 
Leonardo Boff (1997). 
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situações escolares e extra-escolares. Assim, as crianças freqüentemente relacionam situações de 

seu quotidiano aos temas estudados nas aulas, trazem novas curiosidades e propõem soluções 

para os problemas de sua comunidade. Assim, do mesmo modo que os conteúdos têm sido 

utilizados para aprimorar algumas habilidades, estas têm facilitado a aprendizagem de novos 

conteúdos.  

Segundo Machado (2002), ao longo da história, as disciplinas estiveram por muito tempo 

à serviço do desenvolvimento de habilidades e atitudes. Na Grécia Clássica, o currículo básico 

denominado Trivium (Lógica, Gramática e Retórica) tinha por meta a formação política. Em 

seguida, os alunos passavam ao Quadrivium (Música, Aritmética, Geometria e Astronomia) que 

era organizado para promover o refinamento da mente. A educação não visava nenhum tipo de 

formação específica, mas a formação do cidadão. Com o advento e desenvolvimento da ciência 

moderna, principalmente a partir da metade do século XIX, houve inversão dos papéis dos 

conteúdos específicos, em relação às habilidades e atitudes no currículo. Deste modo, passou-se a 

priorizar o conhecimento “científico” desvinculado do conhecimento geral, acreditando-se que a 

formação pessoal ocorreria espontaneamente ao longo do processo. Infelizmente, não faltam 

exemplos do insucesso deste tipo de pensamento na escola.  

Nessa mesma direção, Macedo (2003) discute que a escola deve preocupar-se em usar os 

conteúdos como meio para desenvolver competências e habilidades, visando dar condições para a 

autonomia, para a continuidade dos estudos e para o trabalho. Quero tomar como exemplo, o que 

se espera da competência de um profissional. Nas empresas, o trabalhador de qualquer setor 

precisa agir com competência para administrar uma situação complexa. Na realidade do seu 

quotidiano, a maioria das situações com que se depara é imprevisível, mas é esperado que ele 

saiba agir na urgência da situação, o que implica ter noção de toda a globalidade em que o seu 

trabalho está inserido, para conseguir interpretar, tratar e antecipar os imprevistos. Além disso, o 
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trabalhador precisa saber usar os seus conhecimentos e habilidades, adequando-os ao contexto 

determinado em que está. Um exemplo para essa descrição de competência profissional pode ser 

encontrado no trabalho do professor. Ele pode conhecer os fundamentos de uma determinada 

tendência pedagógica, pode saber preparar boas atividades, mas precisa saber como atuar em 

função de cada imprevisto que pode ocorrer durante a aula. Alguns dos alunos podem ter 

dificuldade em compreender a proposta, outros podem estar desmotivados, ou pode ter ocorrido 

um problema na aula anterior que tenha alterado o “clima” da turma.  

Para Le Boterf (2003), o profissional competente sabe que precisa do conhecimento que 

está distribuído em vários locais e pessoas e, age com competência porque sabe buscar e integrar 

essas várias fontes, de tal forma que, ao combiná-las, o resultado seja, em vez de uma soma, uma 

verdadeira inovação. Se o conhecimento não é uma somatória, mas a integração de vários 

conceitos e a inovação do conhecimento anterior, não é possível ensinar conteúdos isolados e 

esperar que o aluno consiga integrá-los por conta própria. Do mesmo modo, o treinamento de 

habilidades isoladas não garante o uso integrado e adequado destas em um determinado contexto. 

Treinar exaustivamente a “bandeja”, o “arremesso”, e o “drible com cones” não garante que o 

jogador saiba empregá-los de forma correta e no momento adequado do jogo de basquetebol para 

resultar em ponto para o seu time. Esse caso guarda mais uma das características da competência, 

que é a construção permanente, e assim, precisa ser atualizada a cada novo contexto. 

De acordo com o que foi exposto, o desenvolvimento das competências pode ser 

apreciado segundo a sua característica de construção permanente. Segundo Macedo (2003), a 

construção da competência é feita mediante a necessidade da tomada de decisão em um 

determinado contexto desafiador, que por sua vez, implica na coordenação de pontos de vista, ou 

seja, na coordenação dos recursos internos disponíveis na pessoa e no momento. Le Boterf 

(Op.cit.) descreve e classifica vários tipos de recursos. Dentre eles, acredito que o “saber-fazer 
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cognitivo” seja o que mais se assemelha às habilidades que tenho utilizado nas atividades com os 

alunos. O autor descreve o saber-fazer cognitivo como “[...] as operações intelectuais necessárias 

à formulação, à análise e à resolução de problemas, à concepção e à realização de projetos, à 

tomada de decisão, à criação ou à invenção [...]” (LE BOTERF, 2003, p.114). Dentre estas 

operações estão: classificar, descrever, explicar, identificar aspectos, antecipar, hipotetizar e 

raciocinar por analogia. Assim, a competência é construída permanentemente, pois, a cada nova 

relação que um determinado sujeito tem com um objeto, suas operações intelectuais podem ser 

atualizadas e com isso, permitem novas decisões, isto é, novas inferências.  

A inferência é um procedimento mental que permite alcançar informações desconhecidas 

a partir de algumas já sabidas. Logo, ela é especialmente importante para o pensamento, visto que 

permite integrar vários conhecimentos e habilidades (ou operações intelectuais) para produzir 

inovações, superando a aprendizagem por somatória de informações, antecipando informações 

que não dispõe, e resolvendo problemas com maior facilidade e rapidez.  

Nos últimos anos, meu interesse voltou-se para o desenvolvimento das habilidades e 

competências dos alunos do ensino médio, estabelecendo comparações com a minha experiência 

anterior. Vários professores das escolas que tenho contato questionam-se quanto à desmotivação 

crescente dos alunos em função da faixa etária: quanto mais velhos, menor é o número de alunos 

que continuam motivados com os estudos. Outro aspecto intrigante refere-se às reclamações 

recorrentes quanto à falta de autonomia destes alunos em relação à atuação nas atividades 

escolares, mesmo quando são muito simples. 

Com certeza, muitos fatores devem estar implicados nos fatores que conduzem à 

desmotivação apresentada pelos alunos de ensino médio no contexto das aulas. Muitos destes 

fatores podem ser externos à escola e outros serem pertencentes a ela. De acordo com o 

Dicionário Houaiss (http://houaiss.uol.com.br), estar motivado (mov = mover) é querer estar em 
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ação, é ter uma razão de ser, o que não é tão simples como o seria em épocas anteriores. Não 

pretendo estender-me em torno da reflexão sobre realidade objetiva, subjetiva e a pós-

modernidade, o que implicaria no aprofundamento do estudo de diversos conceitos e autores que 

não são foco deste trabalho. No entanto, convém descrever brevemente o cenário em que a 

problemática da desmotivação dos alunos está inserida.  

Diante da crise do pensamento moderno no final do século XIX, ficou fragilizada a 

concepção de que o indivíduo pensante pudesse alcançar o conhecimento da realidade.  

Conforme Lyotard (1988), uma das características da sociedade pós-moderna atual é contestar a 

existência de acesso a uma explicação única dos grandes sistemas do mundo. A substituição de 

um modelo de explicação científico por outro, quer seja por oposição ou superação da idéia 

anterior, gera uma sensação de insegurança, de desconfiança ou desmotivação na relação com o 

conhecimento científico e com as instituições que pretendem transmiti-lo.  

Na direção oposta ao pensamento pós-moderno, a escola prioriza o ensino técnico dos 

conhecimentos científicos desvinculados do seu processo histórico e da formação dos estudantes. 

O ensino escolar omite o fato de que está apresentando aos estudantes conhecimentos datados ao 

apresentá-los como eternos e neutros. Talvez por isso em diversas ocasiões, presenciei situações 

em que os alunos diziam não acreditar nos conceitos que estavam sendo discutidos em aula 

(teoria da evolução, modelo da molécula de DNA ou do átomo etc).  

Também é claro que diversos elementos da cultura (religião, família, mídia, amigos...) em 

que a pessoa está inserida fazem parte de suas relações e de suas representações e, portanto, todos 

os elementos podem estar envolvidos de alguma maneira com as dificuldades de compreensão 

dos modelos científicos. Porém, também é claro que a influência da própria escola neste quadro é 

considerável, visto que os alunos de ensino médio passam no mínimo dez anos de sua vida no 

local, e por um período de quatro horas diárias (ou quase isso).  
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A autonomia parece estar associada à motivação, pois ter autonomia (auto = próprio, 

nomos = regras) é o mesmo que conhecer as regras, assumi-las e saber atuar sem a ajuda ou 

coerção de outros no seu uso. Macedo (2003) explica que o conhecimento é emancipador, pois 

liberta da ignorância que impedia ou dificultava ao sujeito a realização ou compreensão de algo. 

O sujeito dentro de uma visão construtivista é o sujeito epistêmico, aquele que busca a 

emancipação para se livrar da opressão tanto do seu eu como do grupo. Ter autonomia ou 

emancipar-se é obter as ferramentas suficientes para ultrapassar uma limitação. Assim, o universo 

social se amplia e há abertura para novos possíveis. Ter autonomia, portanto, implica aprimorar 

conhecimentos que o levem a superar as limitações de compreensão de seu mundo, mas implica 

também ter um motivo para querer superar esta dificuldade. Como isso é possível diante de um 

conhecimento desacreditado e muitas vezes apresentado de forma oposta às necessidades de 

compreensão do mundo contemporâneo?   

 

O cidadão, o trabalhador, ou a pessoa precisa de um processo de formação que o prepare 

para refletir e fazer propostas mais solidárias e saudáveis e para tal precisa saber fazer relações 

deste conhecimento com a economia, a política e a cultura. No entanto, isso só é possível 

mediante um bom desenvolvimento do seu domínio cognitivo, lingüístico (verbal e não-verbal) e 

cultural para que possa participar dos eventos da vida, sabendo usar as “regras do jogo”. Assim 

imaginamos que ele possa comprometer-se com o próprio processo de aprimoramento. Convém 

observar como a escola prepara estes domínios.  

 

As investigações de Krasilchick (2004) indicam que há uma tendência descritiva 

dominante no ensino de biologia, evidenciada pelos conteúdos presentes nos currículos das 

escolas que pesquisou em todo o Brasil. Esta pesquisadora verificou que há predominância das 
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descrições de estruturas constituintes dos diversos níveis de organização dos seres vivos - células, 

tecidos, sistemas -, e de mecanismos envolvidos nestes diferentes níveis - metabolismo celular, 

ventilação pulmonar, processos da digestão. Estes conteúdos são abordados de maneira 

fragmentada, visto que não estabelecem relação com o quotidiano e não se organizam em redes 

de conceitos. Além disso, Krasilchick (Op.cit.) também constatou que a modalidade 

metodológica empregada nas aulas tem sido quase que exclusivamente a aula expositiva. Embora 

não tenhamos dados contabilizados a respeito das características destas aulas expositivas, estou 

inferindo a partir de minha experiência pessoal de formação escolar e de contato com meus 

colegas de trabalho nestes quinze anos de percurso profissional que, em geral, as aulas 

expositivas são: unidirecionais e baseiam-se na concepção de que o conhecimento deve ser 

apresentado de forma cartesiana, ou seja, em uma seqüência que segue dos aspectos tidos como 

mais “simples” para os mais complexos. Nessa direção, é comum partir-se dos elementos que 

compõem os sistemas - como é o caso do ponto na geometria, do átomo na química e da célula na 

biologia - para os de maior complexidade, com objetos tridimensionais, substâncias químicas e o 

corpo dos seres vivos. Porém, na vida quotidiana os alunos relacionam-se freqüentemente com 

estes últimos, enquanto os primeiros são fruto de abstrações.  

 

Talvez os conteúdos e as metodologias empregadas não estejam adequados às 

necessidades dos alunos. Vale ressaltar que compreendo a definição de conteúdo em acordo com 

Coll (1998), descrito como a seleção de um conjunto de conhecimentos, ou formas, ou saberes 

culturais (conceitos, explicações, raciocínios, habilidades, linguagens, valores, crenças, 

sentimentos, atitudes, interesses), cuja assimilação e apropriação pelos alunos são consideradas 

essenciais para o seu desenvolvimento e socialização. Este autor também sugere que a seleção 

dos conteúdos deve priorizar os que de fato precisam de ajuda para serem assimilados.  
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Diante da minha experiência pessoal com os alunos do ensino médio, percebo que existe 

motivação significativa por parte dos alunos no tocante a diversos temas. Múltiplas questões e 

comentários chegam à sala de aula, decorrentes, principalmente, do bombardeio de informações e 

imagens apresentadas por meio das linguagens sedutoras da mídia. Esses temas versam sobre: 

transgênicos, clonagem, molécula de DNA, células-tronco, drogas que atuam no comportamento 

humano, as reações e mecanismos envolvidos na constituição das doenças (AIDS, câncer, 

estresse) ou até mesmo sobre os mistérios do Universo. Logo, é conveniente ressaltar que os 

alunos de ensino médio trazem uma bagagem cultural muito grande sobre estes temas, isto é, 

esses assuntos fazem parte do seu senso comum, além do que são relevantes para a coletividade e 

para a pessoa de cada aluno, implicando na sua ação cidadã.  

 

 Krasilchik (2004) considera parte fundamental do ensino das disciplinas da área de 

ciências, analisar o papel da ciência e da tecnologia na sociedade contemporânea. Todavia, a 

autora ressalta a importância da compreensão dos conceitos2 referentes a estes temas para que os 

elementos da cultura sejam realmente apropriados pelos cidadãos a fim de fundamentar 

adequadamente as decisões que precisam tomar quanto ao consumo dos produtos e às práticas 

culturais. Do mesmo modo, o conteúdo, dentro de uma perspectiva construtivista, não é um fim 

em si mesmo, pois o desenvolvimento do sujeito precisa dos conteúdos para ocorrer. Dentro de 

um determinado contexto, o sujeito assimila de modo individual e particular os objetos a que se 

submete e assim constrói noções sobre a realidade. Ao construir conceitos, a pessoa dá sentido e 

compreende melhor a realidade.  

                                                 
2 Conjunto de proposições sobre um determinado objeto (Gilbert e Boulter, 1998). Refere-se às propriedades e 
características de uma classe de seres. Representação mental de um objeto abstrato ou concreto, que se mostra 
como um instrumento fundamental do pensamento em sua tarefa de identificar, descrever e classificar os diferentes 
elementos e aspectos da realidade (http://houaiss.uol.com.br). 
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Nessa perspectiva, a biologia é a ciência que foca a compreensão da realidade em um 

determinado objeto de estudo, o seu conceito fundamental é o fenômeno vida, ou o que permite 

reunir todos os seres vivos conhecidos em uma única categoria (os vivos). Margulis e Sagan 

(2002, p.19) definem3 a vida assim: 

 

“[...] a vida assemelha-se a um fractal 4- um padrão que se repete em escalas maiores ou 
menores. Os fractais são belos por sua delicadeza e surpreendentes em sua evidente 
complexidade,... os fractais da vida são as células, os arranjos celulares, os organismos 
multicelulares, as comunidades de organismos e os ecossistemas de comunidades”. 

 

A célula é descrita, por estes autores, como a estrutura mínima viva que se repete neste grande 

fractal. Portanto a construção da noção de célula está ligada à compreensão do fenômeno vida e à 

sua valorização no quotidiano dos alunos, permitindo que se posicionem de forma crítica em 

relação às situações em que são consumidores potenciais. São decisões relacionadas com campos 

bem distintos e referentes a diversos problemas da sociedade, tais como: a preservação do 

ambiente, a construção de hábitos que garantem a saúde individual e coletiva (física e mental), a 

conscientização sobre o uso de medicamentos, a adoção de uma linha de medicina para cuidar do 

próprio corpo, os efeitos associados a cada forma de lazer... 

 

Embora tenhamos constatado a importância da compreensão do modelo científico da 

célula, esta compreensão tem trazido diversas dificuldades para os alunos. Alguns autores têm 

investigado as dificuldades de compreensão da célula por parte dos alunos do ensino médio e 

sugerem que, estas dificuldades estejam associadas ao fato de se referirem a um objeto, que 

embora seja físico, não possui atributos observáveis diretamente, estando abaixo ou acima do 

limite de resolução visual (PALMERO, 2000). Para facilitar a identificação deste tipo de conceito 
                                                 
3 Definir é fixar ou marcar os limites de algo (http://houaiss.uol.com.br).  
4 Forma geométrica que se auto-repete dentro de si própria e parece sempre igual, independente da ampliação. 
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ao longo de todo o texto da dissertação, deste momento em diante passarei a designar os 

conceitos referentes aos objetos sem - ou com poucos- atributos observáveis5 diretamente por 

OSAOD. Entre estes conceitos estão, por exemplo: átomo, célula, energia, DNA e universo. 

Cantu e Herron (1978) desaconselham o estudo dos conceitos OSAOD na escola, 

pois afirmam que a sua compreensão necessita das habilidades do raciocínio hipotético-dedutivo 

porque os estudantes precisam deduzir conclusões válidas a partir de hipóteses, em vez de 

somente observar o objeto em estudo. Os autores verificaram que muitos dos estudantes 

investigados apresentavam respostas de nível operatório concreto 6e, nessa situação, geralmente 

recorriam à memorização dos conteúdos por não conseguir assimilá-los. Nessa mesma direção, 

Silveira et al (2002) ressaltaram as dificuldades de compreensão da organização do código 

genético, da síntese de proteínas e de vários outros modelos citológicos por parte de alunos do 

ensino médio. As características destas dificuldades serão descritas detalhadamente na p. 48 com 

base em uma revisão bibliográfica efetuada por Palmero (2000).  

As idéias discutidas até esse ponto levaram-me a concluir que os alunos de ensino 

médio estão motivados a investigar vários temas referentes à área de biologia e isto depende do 

modo como estes lhes são apresentados. Estes temas são considerados relevantes para a 

sociedade atual visto que implicam a melhoria da qualidade de vida das pessoas e de outros seres 

vivos. Além disso, eles dependem da compreensão de diversos conceitos OSAOD, os quais 

necessitam de ajuda para serem assimilados, visto que estão vinculados a algumas dificuldades de 

aprendizagem descritas na literatura. Logo, este conjunto de características justifica a inclusão 

                                                 
5 Que pode estimular as sensações dos órgãos dos sentidos sem o auxílio de instrumentos ou da imaginação.  
6Pensamento em que a pessoa responde à situação, empregando operações lógicas simples em vez de intuições. As 
operações mentais se referem à própria realidade e a objetos tangíveis, suscetíveis de serem manipulados e 
submetidos a experiências afetivas. As operações combinam e integram representações mentais referentes a objetos 
e ações possíveis na realidade.   
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dos conceitos e habilidades referentes a estes temas no currículo escolar, segundo a definição de 

conteúdo proposta por Coll (1998).  

Convém lembrar que os alunos de 1ª a 4ª série, que tive contato na experiência com o 

livro COPE, aprimoraram várias operações intelectuais por meio de atividades de ciências 

pautadas na participação ativa durante a construção do conhecimento e, com isso, tornaram-se 

cada vez mais autônomos. Neste processo, eles participaram de desafios em que era necessário 

reatualizar o estado das operações intelectuais que apresentavam no momento, reatualização que 

se tornou possível por intermédio do uso e aprimoramento da inferência. Também é verdade que 

o ensino de biologia diagnosticado nas publicações científicas é predominantemente descritivo, e 

talvez esta metodologia não promova adequadamente o desenvolvimento de competências e 

habilidades na escola.  

Em diversas ocasiões, alguns de meus alunos verbalizaram sua dificuldade, 

identificando a incapacidade de visualizar os objetos e fenômenos que estavam sendo alvo das 

discussões nas aulas como o principal obstáculo. Esses comentários levaram-me a indagar sobre a 

relação da formação de imagens mentais com o processo de compreensão dos conceitos.  

Acredito que a compreensão dos conceitos OSAOD, apontados neste texto é essencial 

para desenvolver a autonomia dos alunos, mas existem obstáculos grandes e reais para esta 

aprendizagem. Porém, suponho que as dificuldades de compreensão dos conceitos OSAOD, não 

representem uma impossibilidade de aprendizagem da faixa etária, mas do modo pelo qual as 

operações intelectuais têm sido desenvolvidas por meio das estratégias e mediações empregadas 

nas aulas. Com isso, julguei ser imprescindível tomar por objeto de estudo a relação entre a 

compreensão dos conceitos OSAOD por parte dos alunos de ensino médio e a sua relação com a 

produção das inferências e com as imagens mentais. 
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Entretanto, faz-se necessário estabelecer um recorte delimitando um espaço e tempo, no 

qual uma análise mais cuidadosa possa fundar-se. Nessa direção, tomei como recorte para a 

minha pesquisa o conceito de célula e escolhi um modelo científico que utilizasse este conceito: o 

ciclo celular. Este modelo foi escolhido devido a sua importância para a biologia e a sua 

pertinência como exemplo de conceito OSAOD.  

A partir da apresentação das configurações que levaram à construção da idéia da pesquisa, 

passo à revisão bibliográfica, a qual é composta por dois capítulos. No primeiro, apresento as 

concepções de conceito e modelo em que estou me embasando e descrevo alguns dos modelos 

científicos de célula construídos ao longo da história. No segundo capítulo, descrevo, em 

detalhes, as dificuldades de compreensão do modelo científico da célula por estudantes de ensino 

médio e apresento a concepção construtivista sobre como as pessoas compreendem os objetos ou 

a realidade, fundamentando-me na teoria da equilibração, no processo de diferenciação e 

integração dos esquemas de ação e na proposta do círculo dialético das conexões lógicas de 

Piaget. Finalizo a revisão bibliográfica com a definição dos objetivos dessa pesquisa.  

  

 

 

 

“Os olhos de ambos se abriram e souberam que estavam nus”. (Gn) 
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   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
1. Modelos científicos da célula na história da biologia. 

“Ao mesmo tempo é verdade que o mundo é o que 
vemos e que, contudo, precisamos aprender a vê-lo” 
(Merleau-Ponty, 1945/ 1999). 

 
 

A partir deste momento do texto passo a escrever na primeira pessoa do plural para 

marcar a alteração do “tom do texto”. Saio do meu percurso profissional e pessoal e passo a 

refletir a questão proposta nesta pesquisa, pautando-me também na revisão bibliográfica.  

Na seção anterior, apresentamos os motivos pelos quais consideramos extremamente 

relevante investigar o(s) processo(s) de compreensão dos conceitos referentes a objetos que não 

possuem atributos observáveis diretamente (OSAOD). Apresentamos também a nossa hipótese de 

que este processo de compreensão dos conceitos OSAOD esteja vinculado ao desenvolvimento 

adequado de várias habilidades, que, por sua vez, podem ocorrer mediante estratégias que 

mobilizem o uso constante de inferências. Acreditamos também que, as inferências e as 

habilidades ocorrem a partir das imagens mentais relacionadas com o conceito e, ao mesmo 

tempo, que esta imagem se transforme no tempo, podendo ser um indicador dos níveis de 

compreensão. Expusemos também os motivos que nos levaram a estabelecer como recorte desta 

pesquisa, a compreensão do conceito de célula.  

Nesta seção, passamos ao estudo de alguns autores que podem trazer subsídios para a 

construção do procedimento experimental e fundamentar a análise dos dados coletados.  

1.1 Conceitos e modelos 

Tendo em vista estas considerações iniciais, esta revisão bibliográfica tem por meta fazer 

um levantamento das principais publicações sobre a relação entre compreensão de modelos 

científicos que tratam dos conceitos OSAOD (principalmente sobre o conceito de célula e 
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modelos relacionados), a produção de inferências e a construção das imagens mentais dos 

modelos. 

Há várias concepções existentes sobre o termo “conceito” e “modelo” tanto na 

comunidade científica como na escolar. Convém iniciarmos a exposição das “considerações 

teóricas” pela definição destes dois termos. Segundo o Dicionário Aurélio Básico da Língua 

Portuguesa (FERREIRA, 1988), a palavra conceito apresenta dez definições. Destas 

selecionamos apenas as que tivessem alguma pertinência com o foco desta investigação. São elas: 

a) Representação de um objeto pelo pensamento, por meio de suas características gerais; 

b) Ação de formular uma idéia por meio de palavras, definição, caracterização; 

c) Noção, idéia, concepção. 

Passamos a refletir que, compreender um conceito é o mesmo que ter uma noção vaga ou 

precisa do objeto em estudo, e esta noção é uma idéia que pode dar-se tanto em uma formulação 

proposicional (palavras, definições), como por outro tipo de representação, como a figurativa, por 

exemplo. Para Piaget (1980/1996), o conceito é definido em dois sentidos, pois ele é ao mesmo 

tempo um conjunto de predicados, isto é, uma categoria construída a partir da descrição das 

características percebidas pelo sujeito mediante a experiência com vários exemplares que 

contenham características comuns; mas o uso de um conceito também depende do julgamento de 

uma característica (predicado) para decidir se ela se encaixa em um conceito. O conceito descrito 

por Piaget e Inhelder inclui a idéia de que esta categoria, composta por predicados, cria uma 

imagem mental (1963), a qual é um instrumento do conhecimento, pois ela é ao mesmo tempo 

uma representação do real e uma matriz para as operações que transformam este objeto.  
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Do mesmo modo, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(http://houaiss.uol.com.br), a representação é definida como “uma operação pela qual a mente 

tem presente em si mesma a imagem, a idéia, ou o conceito que corresponde a um objeto que se 

encontra fora da consciência”. A representação torna o objeto presente na sua ausência. Assim, a 

criança cria uma representação mental do objeto que compreende. Esta é a representação do 

conceito do objeto.  

Gilbert e Boulter (1998) concordam com as explanações anteriores quando afirmam que o 

modelo é mais acessível à percepção do sujeito (aluno ou cientista) do que a teoria, característica 

que o torna essencial à investigação científica e à educação em ciências.  

Encontramos nestas definições pistas para a investigação da relação entre a compreensão 

dos conceitos OSAOD e a reclamação quanto à formação das imagens mentais feitas por vários 

alunos do ensino médio e já descritas anteriormente. Dada a constatação da importância da 

representação do objeto, passamos a estudar as definições do termo modelo, a representação 

visual da teoria.  

No mesmo dicionário, a palavra “modelo” tem onze definições distintas. Para facilitar a 

análise, agrupamos as definições coletadas no dicionário em três classes, que são: 

a)  o modelo é o objeto que deve ser imitado- “aquilo que serve de exemplo ou norma; 

aquele a quem se procura imitar nas ações, nos procedimentos, nas maneiras; pessoa ou 

ato que, por sua importância ou perfeição, é digno de servir de exemplo; objeto 

destinado a ser reproduzido por imitação, molde, pessoa ou coisa cuja imagem serve 

para ser reproduzida em escultura, pintura, fotografia; pessoa que, posando, serve para 

estudo prático do corpo humano, em pintura ou escultura; projeto que se pretende 

executar; pessoa que, empregada em casa de modas, ou por conta própria, traja vestes 
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para exibi-las à clientela“ (com a intenção de que a pessoa compre a roupa e imite o 

manequim); 

b) o modelo é a própria imitação de um objeto: “miniatura, torso, representação em 

pequena escala de algo” (que já existe). 

c) O modelo-científico não é a imitação do objeto real, mas um “conjunto de hipóteses 

sobre a estrutura ou o comportamento de um sistema físico pelo qual se procura 

explicar ou prever, dentro de uma teoria científica, as propriedades do sistema”.  

De certa forma, as duas primeiras categorias de definições implicam em imitação, pois 

nestas algo deve ser copiado ou é cópia de algo. Na definição “a”, o modelo é o próprio objeto 

real a ser imitado. No entanto, o objeto real é, em geral, inacessível e não pode servir de modelo 

para ser copiado, quer seja pela sua complexidade, pelo seu tamanho, ou pelas limitações da 

compreensão humana. A célula, por exemplo, é muito pequena e tem algumas estruturas e 

movimentos visíveis ao microscópio óptico comum, como é o caso do cloroplasto7 e da ciclose8, 

respectivamente. Outras de suas estruturas são visíveis apenas por meio do microscópio 

eletrônico, como a mitocôndria9; mas há ainda várias estruturas e processos invisíveis sob 

qualquer técnica. A ciência cria modelos justamente por não conseguir apreender todas as 

características do objeto “real”. Logo a definição “a” não corresponde à concepção de modelo a 

que estamos nos referindo, pois a atividade científica é a construtora do modelo.  

 

 
                                                 
7 Estrutura presente exclusivamente no citoplasma (região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo de 
grande parte das células) da maioria das células de plantas e de algas, onde ocorre a fotossíntese. Organela que 
contém a clorofila. Têm cerca de 5 a 10 um de diâmetro. Existem estruturas equivalentes, mas não idênticas em 
alguns tipos de bactérias.  
8 Movimento do citoplasma comum na maioria das células vegetais. 
9 Estrutura do citoplasma responsável pela respiração celular dos seres eucarióticos. Ela é composta por duas 
membranas, a mais interna apresenta pregas denominadas cristas. Elas têm cerca de 0.5 um de largura por 2 um de 
comprimento. Sua quantidade varia entre 500 e mil por célula. 
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Na definição “b”, a concepção de modelo é a de uma cópia idêntica à realidade, mas em 

outra escala de tamanho. No entanto, Black (1966) sustenta que ao alterar a escala de tamanho de 

um objeto, introduz-se distorções no modelo. O autor fornece dois exemplos bastante 

interessantes e ilustrativos destas distorções: um modelo pequeno da bomba de urânio não 

conseguiria explodir, assim como um modelo grande da mosca doméstica não conseguiria voar. 

Logo, as definições “a” e “b” não contêm as características necessárias à constituição de um 

modelo científico, pois têm a pretensão de associar o modelo à identidade do objeto original, mas 

não a de representar as suas propriedades. De modo oposto, na definição “c”, o modelo é 

considerado científico justamente porque é usado para representar as propriedades do original 

selecionadas a partir da pergunta formulada pelo pesquisador. A criação do modelo tem a 

intenção de aproximar-se do objeto para compreendê-lo, mas o pesquisador tem consciência de 

que parte do modelo é um conjunto de hipóteses. Fazer ciência é fazer uso da imaginação, mas ao 

mesmo tempo, é saber usar a lógica para que os esquemas teóricos ajustem-se à realidade.  

Segundo Black (Op.cit.), este tipo de modelo é analógico, pois o modelo de um objeto é 

construído pela projeção de alguns dos elementos da fonte sobre o objeto a partir de uma outra 

fonte, tornando-os semelhantes por algum tempo. Neste caso, as regras que possibilitam a 

interpretação do modelo no sentido de construir inferências baseiam-se na semelhança entre as 

estruturas do objeto e do modelo, isto é, na semelhança da configuração das relações10, 

identificadas por meio de metáforas11. Este autor descreve dois tipos de modelos científicos 

analógicos: os modelos matemáticos e os teóricos. O modelo matemático corresponde ao objeto 
                                                 
10 Essa definição assemelha-se com o que Piaget denomina isomorfismo parcial entre as estruturas do sujeito 
orgânico (sistema nervoso, DNA) e cognoscitivo (estruturas lógicas do pensamento), pois em ambos os casos, 
abstraem-se algumas propriedades semelhantes, mas os sistemas não são idênticos. 
 
11A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em transportar o significado de uma palavra ou expressão 

para outra palavra em virtude de uma analogia ou uma comparação subentendida.  
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em sua estrutura de relações matemáticas, e permite fazer deduções das leis elaboradas pelo 

pesquisador, enquanto o modelo teórico corresponde ao objeto em sua estrutura de relações 

causais, e permite criar hipóteses explicativas sobre o fenômeno que está sendo investigado.  

Todavia, não se trata de um modelo criado pela imaginação do pesquisador e que apenas 

simula a realidade, como se ela fosse apenas fictícia. Estamos tratando dos modelos teóricos 

“existenciais”, tal qual foram apresentados pelos grandes pesquisadores da física, como Kelvin, 

Rutherford e Bohr. Nestes, a metáfora é usada de forma operativa já que ela facilita a 

compreensão do fenômeno por meio das explicações causais, e pode ser usada para descrever o 

fenômeno e fazer previsões e aplicações.  

Para entendermos melhor essa noção de modelo analógico, apresentamos e comparamos 

dois modelos explicativos do funcionamento do coração, descritos em dois momentos históricos 

bem distantes: nos séculos II e XVI.  

Galeno (séc. II d.C) foi um dos primeiros pesquisadores a explicar o funcionamento do 

coração. Embora esse modelo se baseasse em vários aspectos que já tinham sido observados ao 

longo dos séculos (presença de tubos – os vasos sanguíneos- que unem vários órgãos do corpo, o 

sangue que entra no coração pelo lado direito tem aspecto vermelho-escuro e o que sai pelo lado 

esquerdo tem cor vermelha mais clara, nenhum ser sobrevive sem respirar e sem alimento), ele 

utilizou uma metáfora para descrever a explicação do funcionamento do coração. Para ele, o 

coração funcionava como uma espécie de fornalha, na qual o sangue penetrava vindo das várias 

partes do corpo e lá dentro, a mistura de sangue e ar acendia o “fogo cardíaco”, que criava a força 

vital.  O fogo cardíaco refinava o sangue “velho”, assim como as fornalhas usadas na época da 

Roma Antiga refinavam os minérios de ferro. No séc. XVI outro pesquisador, Harvey (1578-

1657), criou um novo modelo de funcionamento para o coração, e desta vez, utilizou uma 

metáfora diferente: o coração-bomba. De acordo com essa explicação, o coração ao contrair, 
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gerava uma força capaz de impulsionar o sangue para irrigar todo o corpo, assim como as bombas 

de água já utilizadas na época poderiam impulsionar a água contra a força da gravidade e 

conduzi-la para locais distantes da margem dos rios (Ronan, 1983/1987; Campos e Nigro, 1999). 

As metáforas coração –fornalha e coração-bomba forneceram subsídios para que, a partir 

de algumas propriedades análogas, os pesquisadores pudessem inferir outras. Desse modo, 

utilizamos como modelo um objeto ou situação que conhecemos bem para ajudar a transpor as 

propriedades para um que não conhecemos tão bem. As metáforas são usadas como mediadores 

para facilitar a compreensão do fenômeno, mas não substituem o objeto por outro para se 

transformar apenas em linguagem. Ambos os objetos – coração e bomba – existem e apresentam 

algumas propriedades semelhantes. A metáfora organiza as propriedades selecionadas e torna 

possível a construção de uma representação, promovendo a compreensão da teoria e dos 

conceitos envolvidos. 

Segundo Gilbert e Boulter (1998), a representação da teoria em um modelo promove tanto 

a dedução de suas conseqüências, como a experimentação. Para estes autores, o modelo é um 

intermediário entre as abstrações da teoria e as ações concretas da experimentação. Assim, a 

teoria refere-se ao esqueleto lógico do sistema explicativo, aos cálculos, às leis; e o modelo 

refere-se à predição de fenômenos observáveis, ao resumo dos dados, à justificativa dos 

resultados e à comunicação da teoria. Os autores ainda distinguem quatro tipos de modelos: 

mental (a representação pessoal de um objeto na sua ausência efetuada por um sujeito em 

particular), expresso (o modelo pessoal comunicado pela ação, fala ou escrita), consensual 

(modelo expresso testado e aprovado por um grupo social, como é o caso da comunidade 

científica, o mesmo que modelo científico) e pedagógico (modelo consensual adaptado para 

facilitar a sua compreensão pelo estudante).  
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É interessante notar que a classificação de Gilbert (Op.cit) descreve um contínuo entre 

modelo mental (como é o caso dos modelos dos alunos) e o científico, pois do mesmo modo que 

há testes experimentais e negociações na comunidade científica para validar um modelo, os 

alunos e o professor estabelecem um diálogo nas aulas que pode negociar as semelhanças e 

diferenças entre os modelos expresso ou pedagógico, validando-os ou corrigindo-os. 

Encontramos em Piaget (1967/ 2003) a descrição deste mesmo tipo de continuidade, que o 

autor denomina de funcional. Trata-se da relação entre os processos de construção do 

conhecimento nas crianças e a construção dos modelos científicos nos adultos. Nessa direção, ele 

avança em relação às demais teorias do conhecimento científico porque não separa o 

conhecimento científico do adulto e o conhecimento da criança, como se fossem duas categorias. 

Logo, nos valeremos desta continuidade funcional para comparar aspectos da psicogênese da 

criança, que serão descritos mais adiante, aos aspectos da evolução dos modelos científicos de 

célula criados na história da ciência.  

Convém retomar a reflexão elaborada até este ponto da revisão bibliográfica com o intuito 

de organizarmos os principais referenciais teóricos estudados. Nesse sentido, investigamos os 

termos “conceito” e “modelo”, adotando a perspectiva que o primeiro refere-se à idéia que um 

sujeito tem a respeito de um objeto, a qual pode envolver tanto a formulação de proposições, 

como a formação de uma representação mental. O modelo é a segunda perspectiva do conceito e 

envolve a formação de uma representação do tipo imagem visual (interna ou externa).  

Pudemos verificar a importância da construção de modelos tanto para os cientistas como 

para os alunos a fim de facilitar a visualização da teoria, visto que mantém algum grau de 

proximidade com o empírico, mesmo que seja na forma de metáfora. Esta informação confirma 

as nossas primeiras impressões sobre o tema, quando destacamos as reclamações dos alunos com 

dificuldade de compreensão dos conceitos OSAOD a respeito da incapacidade de visualizá-los e, 
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com isso optamos por focalizar nossa atenção sobre os modelos referentes aos conceitos 

OSAOD. Gostaríamos de destacar que a maior proximidade do modelo com os dados empíricos, 

do que com a teoria, garante a possibilidade de agir sobre o objeto em estudo e de ampliar o 

conhecimento sobre ele, aprimorando também a compreensão dos conceitos envolvidos. 

Constatamos também que há semelhanças entre o processo de construção de modelos pela ciência 

e pelos alunos, o que pode ser particularmente útil em nossa pesquisa, visto que a história da 

construção dos modelos científicos da célula pode fornecer pistas para a investigação do processo 

de compreensão dos modelos pelos alunos do ensino médio. 

 

 

1.2 Os modelos científicos da célula 

 

 

A biologia é a ciência que investiga o fenômeno vida de um ponto de vista que 

permite reunir todos os seres vivos conhecidos em uma única categoria (os vivos). Trata-se de 

uma ciência nova, pois até o século XIX estudava-se o corpo humano ou os seres vivos por meio 

de dois campos de investigação diversos: a medicina e a história natural. A medicina estudava a 

anatomia e fisiologia do corpo com o interesse de curar as doenças; e a história natural fazia a 

compilação dos dados da diversidade de formas e comportamentos dos seres vivos, organizando-

os em sistemas de classificações (EMMECHE e EL-HANI, 2000). 

 No século XIX, a biologia surge no palco de conflitos entre duas linhas de 

pesquisa que se baseavam nas idéias opostas de conservação e mudança das características da 

vida no tempo. No entanto, este conflito não era uma novidade da época e muito menos exclusivo 

da biologia, pois esteve presente durante vários séculos, apresentando-se como pano de fundo dos 
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mais variados temas. Consideramos essencial retomar as origens deste conflito, pois ele é o 

sustentáculo dos modelos que apresentaremos a seguir.  Para isso, iniciemos uma descrição de 

algumas das idéias de Aristóteles e de Demócrito.  

 Aristóteles era partidário da idéia de permanência das coisas, e como é evidente, 

buscou a essência dos seres vivos em alguma característica que não se modificasse, apesar da 

aparência das transformações. Nessa direção, criou uma primeira noção dos níveis de 

organização da vida, descrevendo os seres vivos como sendo feitos de uma matéria (substância) 

que poderia evoluir e organizar-se cada vez mais segundo três níveis: o de matéria inorgânica (os 

elementos água, ar, terra e fogo), o dos tecidos ou matéria homogênea e o dos organismos ou 

matéria heterogênea.  A matéria seria a essência potencial, pois só se tornaria real pelo processo 

de sua transformação a partir da “forma”. As transformações entre os três níveis ocorreriam 

sempre nessa seqüência e de acordo com a sua teoria das quatro causas. De acordo com essa 

teoria, todas as coisas sofreriam transformações aparentes a partir da causa material, ou seja, 

todas as coisas são constituídas de substâncias básicas (RONAN, 1983/1987; BASTOS, 1991; 

CAPRA, 1996). Para compreendermos essa teoria, ousamos aplicá-la em um exemplo concreto e 

atual: o modelo atual de síntese protéica.  

Esse modelo descreve o processo de síntese protéica nas células e o relaciona com as 

características dos seres vivos. Segundo o modelo da síntese protéica, os genes comandam a 

produção de proteínas por um sistema de codificação e estas se organizam em células que 

constroem os seres vivos. Na perspectiva da teoria da quatro causas de Aristóteles, poderíamos 

fazer as seguintes relações: 

- a causa formal ou a forma é a verdadeira essência das coisas que permite que a 

matéria se transforme em realidade. Neste modelo, o DNA contém as informações 
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hereditárias que podem ou não se transformar em uma realidade - o ser humano. 

Assim, a causa formal corresponde aos genes compostos por DNA. 

- a causa material é a essência em potencial ou a material que sofre transformações e 

permite a realização da causa formal. Os aminoácidos utilizados na síntese das 

proteínas são a causa material já que este material constrói as proteínas, e estas 

constroem as células de todo o corpo humano. 

- a causa eficiente ou agente é o que atua sobre a causa material e gera as 

transformações. São aqui representados por todo o complexo de enzimas, RNA e 

genes que atuam no interior da célula durante a síntese das proteínas e no uso destas 

para a construção de células. 

- o ser humano seria a causa final, ou a finalidade, a causa que dirige todo o 

processo a chegar à forma ideal (a essência tornada real). 

Na direção oposta, Demócrito acreditava que o Universo estava em constante 

movimento ou fluxo e advogou a favor da teoria atômica da matéria, proposta por Leucipo. 

Conforme esta teoria, o mundo é constituído de átomos e de vácuo. Os átomos são pequenas 

partes sólidas e em número infinito que constituem toda a matéria. Eles estão em eterno 

movimento: unem-se, separam-se, voltam a reunir-se ou mudam de posição. A aparência das 

coisas é momentânea e depende do arranjo destes átomos a cada instante. Além disso, as coisas 

são diferentes porque, além do arranjo, há também átomos diferentes. Esta teoria explica a alma 

como um conjunto de átomos muito rápidos que não conseguem se reunir e, logo, são invisíveis. 

Nessa direção, a vida existe como uma das possibilidades de configuração destes átomos que 

geram calor e, assim produzem o princípio vital. Na morte, os átomos dispersam-se e tudo acaba. 

Todos os eventos do Universo são pré-determinados em função do jogo de relações causais entre 

os átomos (RONAN, 1983/1987; BASTOS, 1991; CAPRA, 1996).  
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Podemos encontrar as idéias de Aristóteles remodeladas em várias concepções 

posteriores agrupadas sob a denominação de reducionistas e as de Demócrito nas concepções 

denominadas de vitalistas.  

Os reducionistas tiveram o seu apogeu na segunda metade do séc. XIX, o que nos 

interessa particularmente, devido a sua relação com o desenvolvimento dos modelos científicos 

de célula. Segundo Emmeche e El-Hani (Op.cit.), os reducionistas tentaram definir a essência da 

vida, utilizando os mesmos procedimentos de classificação anteriormente usados pelos 

historiadores naturais, mas este empreendimento não foi satisfatório, pois não foi possível 

identificar uma lista de características que pudesse diferenciar todos os seres vivos dos não vivos. 

Os reducionistas encontraram respostas parciais por meio de uma lista infindável de propriedades 

dos seres vivos, que sempre esbarravam em várias exceções, ou pela caracterização das 

substâncias químicas componentes dos seres vivos. Uma das características básicas do 

reducionismo é, portanto, a explicação da vida baseada na substância como uma estrutura 

estática, mas que tem a possibilidades de participar de reações químicas. 

Os vitalistas, ao contrário, buscaram a explicação da vida pela sua constante mudança 

e propuseram, a partir do séc. XVII, uma explicação baseada em entidades, ou campos ou forças 

responsáveis pelo contínuo processo de mudança. Conforme esta teoria, a explicação básica da 

vida não está na substância, mas na forma, descrita como um padrão, uma ordem ou um conjunto 

de processos gerados, por exemplo, pela força vital. Esta explicação teve muita força e 

predominou até a metade do séc. XIX.  

O conflito entre conservação e mudança, ou entre reducionismo e vitalismo, ou ainda 

entre substância e forma, não pôde ser superado antes da concepção do pensamento sistêmico 

que, segundo Cellérier (1973) representa a tendência forte da biologia contemporânea. Nessa 

perspectiva, a vida é descrita como um sistema que regula vários subsistemas integrados e 
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hierárquicos. Este sistema é constituído de um conjunto de substâncias químicas (a matéria, os 

elementos básicos) e é organizado por uma configuração de relações (a forma). Cada subsistema 

pode ser explicado pela descrição de seu funcionamento (explicação funcional), mas ao mesmo 

tempo, os subsistemas trocam mensagens e energia com os outros subsistemas, o que garante a 

manutenção do todo. Assim a causa da organização dos subsistemas, de seu funcionamento e de 

seus elementos constituintes é a manutenção do todo, que pode ser tanto a manutenção de um 

determinado ser vivo, como a do conjunto de seres vivos -a vida. Esse último tipo de explicação é 

denominado explicação causal.  

Na teoria dos sistemas, a explicação causal complementa a explicação funcional. No 

caso dos sistemas vivos, vimos que as trocas entre os subsistemas interferem nas funções dos 

outros subsistemas garantindo a integridade do “todo” (explicação causal), mas essa propriedade 

do sistema vivo é limitada pelo material que constitui as moléculas dos subsistemas e, por 

conseguinte à composição química de todo o sistema. Assim, para explicar a vida é necessário 

explicar a substância e a forma do sistema e como estão integradas, o que significa, construir 

explicações sobre os elementos (substâncias), sobre as funções (funcionamento de cada 

subsistema) e sobre os mecanismos de auto-regulação do sistema, os quais conservam a 

integridade do todo, apesar das mudanças constantes. 

Tomemos o caso, por exemplo, da nutrição de um determinado ser vivo, como um dos 

subsistemas do sistema vida. Para que ela aconteça existem vários sistemas funcionando de forma 

integrada, desde os padrões macroscópicos aos microscópicos e dentro de cada nível de escala, 

vários subsistemas são agrupados. Assim, diante da perspectiva da escala maior, alguns 

indivíduos da mesma espécie de leões, no caso as leoas, reúnem-se e utilizam estratégias de caça 

para capturar um ou mais indivíduos da espécie dos antílopes. Nesse plano, a explicação da 

nutrição pode ser a descrição da estratégia de caça e de fuga, ou ainda a descrição da hierarquia 
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dentro da espécie para garantir a organização da caça, mas mesmo assim, isso não explica por 

que os leões precisam dos antílopes para se nutrir. O que é nutrição? Passando a uma escala de 

outro nível, podemos descrever o conjunto de funções dos vários órgãos do sistema digestório e 

circulatório que se reúnem com o intuito de quebrar, decompor os fragmentos do animal engolido 

em partículas cada vez menores e na passagem dessas partículas para o sangue em circulação. 

Mas ainda podemos perguntar por que o leão precisa de partículas pequenas circulando em seu 

sangue? Passando a outro nível de escala, podemos descrever como essas partículas penetram em 

todas as células do corpo do leão e como participam de várias reações químicas, sendo 

transformadas em outras substâncias ou fornecendo energia. Mesmo assim, podemos nos 

perguntar: por que as células dos leões precisam de energia e de moléculas transformadas? Do 

mesmo modo, não é possível encontrar a resposta para essa questão na explicação dos processos 

que ocorrem em outro nível de escala. Ela se encontra no modo como todos os processos 

descritos garantem a conservação do sistema nos seus variados níveis, visto que todas as partes 

do sistema estão em permanente transformação e com isso, ele corre o risco constante de 

desestruturar-se. Por isso, a explicação da vida em uma perspectiva sistêmica, inclui além dos 

elementos e funções, os mecanismos que regulam todas as funções e elementos para manter o 

sistema.  

Retomemos cada um dos níveis de organização da vida (ou subsistemas) descritos no 

exemplo do parágrafo anterior para compreender o que são os mecanismos de auto-regulação. No 

plano molecular interno às células, a produção de moléculas e de energia pode manter a estrutura 

das células individuais ou dos órgãos, mas com isso podem surgir organelas novas nas células, ou 

novas células, ou as células podem especializar-se e mudar a sua função. Porém, as moléculas 

formadas podem atuar na própria célula, ou também passar a outras células e órgãos e enviar 

mensagens que por homeostase regulam as várias reações químicas. Em outro nível da escala, as 
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funções integradas dos órgãos mantêm a conservação do ser vivo de que fazem parte ou da 

espécie de indivíduos pelas relações com os outros indivíduos da mesma espécie, pois compõem 

o organismo e regulam as várias relações, mas o funcionamento dos órgãos pode transformá-los 

devido às reações químicas. Com isso, o indivíduo, do qual os órgãos fazem parte, pode tornar-se 

fértil e reproduzir-se, ou crescer. Porém, essa transformação garante a conservação da espécie. 

Do mesmo modo, em outro nível de escala, a manutenção das relações intra e interespecíficas de 

caça garantem a manutenção das espécies de leão e antílope, evitando a superpopulação e a falta 

de alimento para ambas, mas ao longo do tempo as espécies também podem sofrer evolução, o 

que garante a manutenção da vida no planeta, apesar das transformações ambientais.  

Entre os biólogos contemporâneos, Smith (1986) apud Emmeche e El-Hani (2000) 

formulou uma explicação sistêmica para o fenômeno vida, baseando-se na idéia de que uma 

teoria é uma totalidade estruturada, ou seja, o conceito de vida não existe isoladamente, mas só 

toma sentido dentro de uma rede de conceitos organizados de acordo com um determinado 

paradigma, no sentido descrito por Kuhn (1962/ 2003). Para Smith (Op.cit.), o paradigma que 

organiza a rede de conceitos que podem ser usados na explicação da vida biológica é a visão 

evolutiva neodarwinista12.  

De acordo com Emmeche e El-Hani (2000) o paradigma evolutivo neodarwinista 

permite: descrever os elementos do sistema vivo, de acordo com o critério “metabolismo” - 

transformação contínua dos átomos e moléculas (substância) que compõem os seres vivos e 

organizar os elementos em um padrão (forma) pela maneira como os órgãos ou sistemas 

trabalham por intermédio do metabolismo. Além disso, o paradigma confere ao sistema três 

                                                 
12 Paradigma dominante na biologia contemporânea que explica como ocorre a evolução dos seres vivos por meio de 
duas propriedades: a variação nos seres vivos em função das mutações nos genes, seguida da sobrevivência de alguns 
dos padrões gerados pela variabilidade em função da seleção natural. 
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mecanismos fundamentais de auto-regulação que conservam a sua estrutura apesar das 

transformações constantes: a multiplicação, a variação e a hereditariedade.    

Na descrição dos sistemas vivos, a célula é a estrutura mínima viva. Ela é ao mesmo 

tempo um subsistema do organismo total e um novo sistema. O modelo científico atual que 

explica a célula também é sistêmico e a descreve como um organismo vivo resultante de um 

conjunto de interações. Para Kehl (1964) apud Théodoridès (1965/1984, p. 95): 

 

 “O biólogo atual perscruta os mínimos pormenores da célula, vê-a viver, 
age sobre ela, localiza os seus componentes químicos. A célula aparece, 
assim, como uma população de partículas representadas em competição 
metabólica, como um organismo complexo que revela as diferenciações 
das suas unidades constituintes e das coordenações funcionais”. 

 

 

Na seqüência, passamos a descrever a história da construção dos modelos científicos 

da célula. Tentaremos identificar os principais obstáculos e fontes de idéias presentes em cada 

época descrita, e descreveremos os passos evolutivos apresentados em cada modelo segundo uma 

seqüência descrita pelos seus níveis de complexidade.  

Apresentamos esta história, dividindo-a em etapas que nem sempre representam 

uma seqüência linear, visto que algumas vezes, um mesmo pesquisador apresenta teorias com 

características que estiveram presentes mais comumente em trabalhos de outra época, ou teorias 

com características diferentes podem ter surgido ao mesmo tempo. Vários livros foram 

consultados com esse propósito. Alguns forneceram os fatos históricos, como os de Théodoridès 

(1965/1984), Avers (1976), Raw, Menucci e Krasilchick (2001), enquanto outros discutiram o 

panorama da época e as principais linhas filosóficas implicadas nas diferentes teorias, como é o 

caso dos trabalhos de Jacob (1970/1983) e de Mayr (1982). O panorama traçado abaixo é o 
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resultado das articulações que pudemos fazer entre essas várias fontes.   As categorias de análise 

que propomos são: 

 

 

� Modelo de nível 1: Célula não viva-  cavidade vazia com um contorno definido 
 
 
 

A primeira descrição da célula (ainda não considerada viva) coincide com o período 

de ascensão e consolidação do capitalismo entre os sécs. XV e XVIII. Todas as atividades 

relacionadas com o incremento do comércio foram incentivadas, tais como as invenções 

mecânicas e o desenvolvimento da atividade agropecuária. Nesta época, a ciência moderna 

estabeleceu-se e tomou por meta investigar o mundo natural com grande rigor e precisão 

(RONAN, 1983/1987). Esta necessidade levou os pesquisadores a empregar suas possibilidades 

de comparação e classificação para criar fins para a grande diversidade de materiais 

desconhecidos trazidos das colônias. Por outro lado, o intenso desenvolvimento de instrumentos 

especializados para essa empreitada permitiu o aprimoramento das lentes de aumento e, foi 

construído em 1590, o primeiro microscópio óptico composto por Janssen e Janssen. Este 

microscópio era constituído por duas lentes, o que, ao mesmo tempo, garantia o aumento da 

imagem do objeto e reduzia as aberrações possíveis nesta imagem. Isso porque um objeto só pode 

ser visualizado em um microscópio devido a duas propriedades: o poder de resolução e a 

ampliação, uma dependente da outra. O poder de resolução corresponde à capacidade de 

distinguir dois pontos muito próximos um do outro, formando duas imagens nítidas e separadas. 

Não adianta, portanto, aumentar muito a imagem do objeto se não for possível distinguir seus 

pontos, pois teremos apenas uma mancha muito grande. 
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O uso do microscópio foi adotado por um novo tipo de pesquisador. Até então, a 

história natural se caracterizara por pesquisas pautadas na descrição e classificação de seres vivos 

com base nas características macroscópicas, como as pesquisas de Lineu e de Buffon. No entanto, 

os “novos filósofos”, ou seja, os experimentadores, não se contentavam mais com este método e 

passaram a criar experimentos que geravam oportunidades melhores para a observação de 

eventos que tinham por meta confirmar ou não as suas hipóteses. Essas duas estratégias de 

pesquisa empregam estruturas lógico-matemáticas de níveis distintos, pois é bem mais simples 

classificar (pensamento operatório concreto) do que empregar o pensamento hipotético-dedutivo 

(pensamento formal13).  

Estes pesquisadores despontaram principalmente na fisiologia e na biologia geral e 

encontraram no microscópio uma grande oportunidade para desvendar os mistérios da natureza, 

observando exaustivamente amostras dos vários seres vivos (THÉODORIDÈS, 1965/ 1984). 

Robert Hooke, um destes experimentadores, publicou o livro Micrographia em 1665, no qual 

apresentou 37 gravuras de tecidos vegetais, como o da cortiça da casca das árvores, e indicou 

nestes tecidos o que chamou de célula (cavidade) ou poro. No entanto, não se tratava ainda da 

célula viva, pois apesar de ter notado que as células de alguns tecidos pareciam preenchidas por 

um tipo de “suco”, não deu maior atenção para este fato (AVERS, 1976; RONAN, 1983/1987). 

As células descritas por Hooke eram apenas paredes celulares espessas de células mortas e foram 

compreendidas como uma cavidade com um contorno e sem conteúdo interno. 

 Embora esta noção de célula não tivesse qualquer relação com a explicação da vida, 

a publicação do trabalho de Hooke abriu as portas para uma leva de investigações da presença de 

células em diferentes animais e vegetais. Dentre tantos pesquisadores, citamos Leeuwenhöek, que 

                                                 
13 Pensamento capaz de construir sistemas e “teorias”, pois integra explicações e consegue prever situações além da 
realidade possível e experimentada. Pensamento capaz de deduzir as conclusões de puras hipóteses e nâo somente 
através de uma observação do real. Independe da realidade de fato. 
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fez a primeira observação de uma célula viva em 1677 com o auxílio de um microscópio óptico 

simples (com uma lente) que ele mesmo aperfeiçoou. Entre suas várias observações, comparou os 

espermatozóides do homem e do cão; verificou corpúsculos vermelhos no sangue de rãs, de 

girinos e no sangue humano; percebeu semelhanças e diferenças entre os corpúsculos vermelhos 

presentes nos vários vertebrados; observou também pequenos seres, como alguns protozoários, os 

fermentos e os bastonetes da “flora da boca” (AVERS; RONAN; RAW , MENUCCI  e 

KRASILCHIK; Op.cit.). 

 

� Modelo de nível 2: Célula viva – vesícula com suco interno e núcleo 

 

O conjunto de experiências vivenciadas pelos pesquisadores, descrito na categoria 

anterior, gerou a identificação de outros elementos celulares, como é o caso do núcleo. Este já 

havia sido observado por vários pesquisadores muito tempo antes, entre eles Leewenhoek, mas 

como havia uma ênfase na concepção de célula como uma cavidade, nunca deram importância 

maior aos detalhes do seu conteúdo interno. No entanto, a partir de 1830 foi possível observar 

objetos com poder de resolução menor do que 1 um devido ao aperfeiçoamento de microscópios 

e surgiram técnicas cada vez melhores de preparação dos tecidos pelo corte e pela coloração.  

De posse destas novas técnicas que corrigiam o aparecimento de manchas e halos, em 

1831, Robert Brown, descreveu pela primeira vez o núcleo como estrutura regular das células e 

afastou de vez a desconfiança de que fosse um provável artefato das técnicas empregadas 

(THEODORIDÈS, 1965/ 1984; AVERS, 1976; MAYR, 1982; RONAN, 1983/ 1987; BASTOS, 

1991). Porém, o núcleo não tinha significado, pois a célula era compreendida como uma estrutura 

sem vida.  
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Nesta época, o séc. XIX, a fascinação com a diversidade de formas vivas já havia se 

esgotado e a classificação dos seres vivos já estava bastante adiantada. O foco de atenção passou 

a ser lentamente o que havia em comum entre os vários seres vivos. Neste cenário, os 

reducionistas destacaram-se, pois buscaram o que havia em comum entre todos os seres vivos, 

apesar de tão grandes diferenças, acreditando que se tratava de alguma matéria que lhes conferia 

a grande capacidade de regeneração (BASTOS, 1991). Essa crença é mais um passo em direção à 

construção da teoria celular. Mayr (1982) sugere que os biólogos estariam procurando o elemento 

comum da matéria viva inspirados pelos físicos que, ao mesmo tempo, investigavam o átomo, 

como o elemento comum a qualquer matéria.  

Em 1801, Bichat descreveu 21 tecidos diferentes constituintes dos órgãos humanos e 

tentou explicar os processos vitais e as doenças a partir desses tecidos. (JACOB,1970/ 1983; 

MAYR,1982). Os reducionistas buscavam estruturas com níveis de tamanho cada vez menores 

para explicar a lógica da vida, e com Bichat, passaram para um estágio intermediário entre os 

órgãos e as moléculas: os tecidos. Entretanto, queriam reduzir o número de “tijolos básicos da 

vida” dos vinte e um tecidos para uma única essência. 

Segundo Jacob, apesar da contradição aparente, Não foi um pesquisador 

reducionista, mas um vitalista, Oken, quem deu o primeiro passo nessa direção. É oportuno 

lembrar que, a maioria dos pesquisadores do início do séc. XIX era vitalista. Ele comparou e 

aproximou o corpo dos grandes animais ao dos seres microscópicos. Para ele, deveria existir um 

elemento que compusesse o todo de forma integrada garantindo a vida e que, com a morte, 

houvesse a decomposição desse todo nestes elementos. Logo, para ele, a vida seria a integração, e 

a morte a desintegração das células. Oken estava mais interessado na organização dos elementos 

do que na estrutura de cada um deles. Assim, os elementos de Oken só são válidos na medida em 
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que estão integrados aos demais no corpo total, mas para os reducionistas estes elementos por si 

só eram importantes. 

A convergência de influências vitalistas e reducionistas provenientes da biologia e 

de outras áreas do conhecimento permitiu o salto na concepção de vida e de célula. Schleiden e 

Schwann, pesquisadores reducionistas, compararam as semelhanças entre vários tipos de células 

componentes dos tecidos animais (estudadas por Schwann) e dos vegetais (estudadas por 

Schleiden) e entre estes dois grupos. Propuseram uma unidade entre todos os seres vivos por 

meio da teoria celular, apresentada independentemente pelos dois autores em 1838 e 1839, a qual 

descrevia as células como as menores unidades vivas de todos os seres vivos. Os dois autores 

afirmaram que as células são autônomas na sua capacidade vital em relação ao resto do corpo do 

ser vivo e conseqüentemente, elas correspondem a menor partícula que pode representar o todo 

(THÉODORIDÈS, 1965/ 1984; JACOB, 1970/ 1983; MAYR, 1982). Nas palavras de Schleiden 

(1838) apud Theodoridès (1965/ 1984, p. 68), um dos proponentes da teoria: “A célula é um 

pequeno organismo. Cada planta é um agregado de células completamente individualizadas e 

com existência própria”.  

É interessante ressaltar neste momento que o conflito entre o reducionismo e o 

vitalismo coincide com o período dos movimentos sócio-políticos contrários de direita e de 

esquerda do séc. XIX, em que os termos individualismo e coletivismo foram incorporados como 

termos contrários, demonstrando uma oposição entre o “eu” e o “nós”. Permitimo-nos traçar um 

paralelo com o livro “Sociedade dos indivíduos” de Elias (1994), pois pareceu-nos que a vida foi 

vista pelos estudos biológicos desta época como uma analogia com a sociedade. Nesse sentido, o 

ser vivo, ora é visualizado pelos vitalistas como um conjunto de células sem autonomia para 

garantir a vida do todo - o coletivismo como organismo social, ora é visualizado pelos 
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reducionistas como um conjunto de células ou identidades com bastante autonomia para gerir sua 

própria vida independentemente do resto do corpo - os indivíduos de uma sociedade.  

Os vitalistas tiveram seus pressupostos disseminados com maior convicção no 

estabelecimento das diferenças entre os seres vivos e não vivos na época da história natural e 

foram, paulatinamente, perdendo sua força na época da teoria celular em torno da segunda 

metade do séc. XIX. O mesmo ocorreu na história das sociedades, pois até o fim da idade média, 

o termo indivíduo nem existia, e ninguém tinha um papel social isolado do grupo ao qual 

pertencia. Embora o termo tenha surgido no renascimento para comunicar as singularidades das 

pessoas, só toma caráter forte de autonomia em relação ao todo no séc. XIX, quando é usado 

como oposição ao coletivo (ELIAS, 1994). Talvez esteja aqui uma das fontes de metáforas 

utilizadas para a elaboração do modelo de célula e de vida desta época. 

De qualquer forma, ainda havia um longo caminho a ser percorrido para se 

compreender os mecanismos celulares e as suas funções. Para Schleiden e Schwann, ela era 

apenas uma vesícula que continha um líquido e um núcleo. Logo a célula tinha um significado de 

uma estrutura capaz de nutrir-se e crescer, mas ninguém sabia interpretar a sua função no 

estabelecimento da vida (THÉODORIDÈS, 1965/1984; MAYR, 1982).  

 

 

� Modelo de nível 3: Conjunto de células vivas com estrutura e função integradas - 
protoplasmas interligados e com núcleos. 

 
 

Em 1832, Liebig investigou a origem do calor presente nos animais e afirmou que 

ele era produzido por uma reação de combustão, em vez de ser inato, conforme previam os 

vitalistas. Mais adiante, Liebig, Mayer, Sachs e Boussingualt apresentaram a idéia de que o 

carbono presente nas plantas provinha de uma reação química, que transformava o carbono 
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atmosférico em amido com o auxílio da luz. Estes autores localizaram a reação química num 

pigmento verde presente na maioria das células vegetais, a clorofila (THÉODORIDÈS; MAYR; 

Op.cit.). 

Expusemos anteriormente que as explicações baseadas em reações químicas, como 

as de combustão e de fixação do carbono, são reducionistas e as que se baseiam em entidades 

distribuídas pelo organismo total (calor inato) são vitalistas. Pudemos perceber, no entanto, que 

embora tenha ocorrido alguns avanços na categoria de modelo celular 2 e que novos 

experimentos tenham sido efetuados em diversas áreas da biologia ao aplicar a concepção de 

célula viva, as concepções reducionistas passaram a ser  aplicadas em novo sentido. Nesta etapa 

da história, os reducionistas não estavam buscando a vida nas estruturas pequenas, mas no modo 

de funcionamento dessas estruturas, pois queriam explicar propriedades da vida, que até então 

sempre foram compreendidas como originadas no organismo total. O novo leque de 

possibilidades que se abriu com a teoria celular criou a necessidade da integração entre estrutura 

e função. 

Paradoxalmente, essa integração foi feita por um vitalista, Purkinje que, em 1840, 

afirmou que as células são portadoras de um suco interno no qual ocorrem as reações químicas. 

Ele propôs que o suco interno das células fosse a substância fundamental da vida e a denominou 

protoplasma. No entanto, o protoplasma foi descrito por Purkinje como um todo único que 

integrava todas as células ao longo do corpo do ser vivo. Convém destacar que, em 1835, 

Dujardin havia criado o termo “sarcode“ para designar o protoplasma dos protozoários14 e, em 

                                                 
14 Organismo unicelular, heterótrofo, eucariótico (célula com conjunto de organelas típicas envolvidas por 
membranas), geralmente móvel e solitário.  A maioria é microscópica, mas o maior (Spirostomum) pode atingir 3 
mm de comprimento.  
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1836, o termo também foi usado para os metazoários15 por Valentin (THEODORIDÈS; MAYR; 

Op.cit.). 

A construção do conceito de protoplasma permitiu identificar características 

semelhantes na célula e no organismo e, conseqüentemente, permitiu também a integração destes 

dois conceitos pela reestruturação da explicação do fenômeno vida. Se o conjunto dos 

protoplasmas garante a vida, e a vida é crescer e nutrir-se, todos os aspectos da nutrição dos 

animais e vegetais podem ser transpostos para o protoplasma. Dessa maneira, a célula não tem 

mais a conotação de uma estrutura, mas de uma relação entre uma estrutura, suas funções e o 

meio, pois a célula incorpora elementos do meio em que vive por meio da sua estrutura, mas esta 

por sua vez apresenta uma dinâmica que transforma estes elementos.  

No entanto, embora a vida possa ser explicada como um conjunto de células que se 

nutrem por meio de reações químicas, e estas por sua vez possibilitam incorporar os elementos do 

meio, esta configuração ainda não pode explicar a reprodução dos seres vivos. Essa limitação fez 

com que, até a década de 1870, a célula fosse considerada o mesmo que protoplasma, pois o 

núcleo ainda era visto apenas como uma estrutura. 

 
 

� Categoria 4: Sistema complexo célula viva - entidade com as propriedades de 
multiplicação, hereditariedade e variação 

 
 

Os pesquisadores tentavam explicar a reprodução dos seres vivos por duas linhas: a 

epigênese e a pré-formação, características vinculadas ao reducionismo e ao vitalismo 

respectivamente.  

Segundo a epigênese, o surgimento de um ser ocorre abruptamente a partir da 

matéria bruta. Schleiden, por exemplo, acreditava que uma célula nova formava-se a partir da 

                                                 
15 Organismo pluricelular, móvel e heterótrofo, que se desenvolve a partir de embriões (Barnes,1984). 
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cristalização de materiais granulares do protoplasma por meio de reações químicas. Com isso, 

explicava a formação do novo núcleo e, a partir do crescimento do núcleo uma nova célula seria 

formada ao seu redor. Acreditava que a membrana nuclear transformava-se na membrana da 

célula. Essa idéia era reforçada pelo fato de que o núcleo não era visível durante todo o ciclo de 

vida da célula, mas apenas ao longo da divisão celular. Em oposição a essa idéia, os vitalistas 

explicavam a reprodução celular pela pré-formação, na qual o ser vivo reproduz-se por meio do 

crescimento de um pequeno ser que já está pré-formado em seu pai e que surge em função da 

força vital. Nesse sentido, a divisão celular era vista como uma célula pré-existente em algum 

local da célula-mãe que, em determinado momento, cresce e separa-se desta (JACOB, 1970/ 

1983; MAYR, 1982). 

De posse destas duas configurações tão distintas sobre a reprodução, as várias 

pesquisas posteriores ficaram limitadas a compilar dados e a interpretá-los dentro do ponto de vista 

restrito da linha de preferência do autor. Descreveremos abaixo uma série de experimentos que 

levaram à construção das noções de multiplicação, hereditariedade e variação, e que, ao final 

permitiram, em conjunto, a construção da concepção atual do sistema complexo célula. 

 

A teoria celular levou vários biólogos reducionistas a verificar se as gônadas 

masculinas e femininas seriam constituídas por células, e por fim identificaram os gametas 

masculino e feminino respectivamente em filtrados de esperma de machos e no interior dos 

folículos dos ovários de várias fêmeas. Convém ressaltar que desde o princípio dos tempos da 

humanidade, o ser humano já havia percebido a existência de sexos diferentes nos animais, por 

analogia com o ser humano. O sexo nas plantas foi descrito em detalhes bem mais tarde por 

Camerarius em 1694 (MAYR, 1982). 
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Kölliker e Remak, em 1841 e 1852 respectivamente, observaram e descreveram como 

o ovo do sapo gerava novas células durante a formação do embrião por divisões da primeira célula 

fecundada e em uma determinada seqüência. Nessa direção, em 1855, Virchow verificou que toda 

célula provém de outra célula, propondo um princípio contrário à geração espontânea para as partes 

individuais dos seres vivos, o que já tinha sido feito para o organismo por inteiro por Redi no séc. 

XVII. (JACOB, 1970/ 1983; MAYR, 1982).  

As pesquisas descritas acima evidenciaram contradições tanto na idéia de epigênese, 

como na de pré-formação. Ambas tinham razão, de certa forma, mas nenhum deles explicava todas 

as possibilidades do fenômeno. O ser vivo não está pré-formado, pronto e pequeno no gameta 

masculino ou feminino, pois é preciso ocorrer uma fecundação entre eles. Tampouco surge da 

matéria inorgânica por reações químicas, pois as células sempre surgem de outra célula. Ainda não 

eram compreendidas as particularidades do mecanismo pelo qual a célula divide-se e qual a 

participação do núcleo nesse processo. Porém, assim como as características de alimentação e 

produção do corpo puderam ser transpostas do corpo como um todo para as suas partes, o mesmo 

caminho estava sendo traçado para a explicação da reprodução. 

 

Neste momento histórico, finalmente as linhas reducionistas e vitalistas mostraram-

se ineficientes para explicar o fenômeno da reprodução, mas os pesquisadores ainda não haviam 

encontrado as afinidades entre as duas posições para poder conciliá-las. Esta construção de 

afinidade só é possível mediante a produção de uma inferência baseada na operação mental da 

divergência. De acordo com Meirieu (1998), a divergência relaciona dois pensamentos 

aparentemente díspares por meio da criatividade associada à dedução.  
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Os vários conceitos descritos nas categorias anteriores puderam ser integrados em 

padrões que possibilitaram as coordenações necessárias para esse fim. Assim, era preciso inferir 

que os gametas se fundiam pela fertilização e, em seguida, a célula formada dava origem ao novo 

ser por divisões.  Este é um primeiro indício da construção do pensamento sistêmico. Desse 

modo, o ser vivo é re-produzido, feito novamente e com características novas a partir do 

resultado de uma série de transformações originadas a partir da fusão entre gametas, ou seja, 

entre células e seus protoplasmas vivos. As transformações observadas, quer nas células, quer no 

organismo, criam a possibilidade de conservação dos sistemas vivos pela reprodução. “A 

reprodução se baseia então não mais na persistência de estruturas dadas de uma vez por todas, 

mas em ciclos de organizações sucessivas que ligam o ovo à galinha, assim como a galinha ao 

ovo” (JACOB, 1970/ 1983, p.135).  

Os pesquisadores passaram a questionar-se sobre o que acontecia com o núcleo 

masculino e feminino depois da fertilização e como isso causava o processo da divisão celular. 

Esse tipo de preocupação conduziu à reconstrução de um dos subsistemas da célula: o núcleo. 

Nessa direção, surgiram duas linhas de resposta: ou o contato das células excitaria o óvulo para 

que o processo de divisão celular iniciasse, o que foi priorizado pelos embriologistas vitalistas; ou 

haveria união e reação entre os núcleos, misturando o material do pai e da mãe, o que de certa 

forma poderia explicar a hereditariedade pelos reducionistas.  

 

A introdução do uso de lentes em óleo de imersão a partir de 1870, a invenção do 

micrótomo em 1865 e as novas formas de fixação dos tecidos e de coloração com anilina 

permitiram que o material observado no microscópio fosse muito mais fino e que ressaltasse 

estruturas celulares ainda não vistas. A melhoria das técnicas permitiu visualizar outras 

estruturas, as quais já tinham demonstrado ser necessárias em decorrência das pesquisas 
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referentes à reprodução. Com estas novas técnicas, os pesquisadores puderam constatar que havia 

dois núcleos dentro do zigoto formado depois da fertilização e que um destes núcleos era 

exatamente o núcleo do espermatozóide. Logo, não se tratava de nenhum tipo de força gerada 

pelo contato entre os gametas o que impulsionava movimentos na estrutura interna da célula e 

causava a divisão celular. Este resultado deu importância ao núcleo na transmissão das 

características hereditárias e levou à investigação da forma e composição dos cromossomos. 

 

  As vivências com o objeto de estudo permitiram novamente que o sujeito 

pesquisador construísse novas necessidades. A grande questão em torno do núcleo agora era se 

ele existia apenas durante a divisão celular ou se ele tinha algum significado permanente na 

célula. Neste momento da história, as observações do núcleo que já existiam, conforme 

descrevemos na categoria de modelo celular nível 2, passavam a ter outro sentido e puderam ser 

reaproveitadas. Com o foco de olhar voltado para o núcleo e seu conteúdo, e com técnicas mais 

sofisticadas de observação ao microscópio à disposição, Balbiani, em 1869, descreveu com 

precisão as fases de prófase, metáfase e anáfase da divisão celular de um protozoário e percebeu 

que o material nuclear não desaparecia nas fases entre as divisões celulares. O conteúdo do 

núcleo apenas mudava de forma. O pesquisador percebeu que na interfase, 16o material nuclear 

corava muito mal e parecia uma rede de fios muito finos. Porém, Balbiani associou o núcleo da 

célula a um testículo de animal e os cromossomos aos espermatozóides. Essa relação de analogia 

foi feita porque Balbiani não considerava o protozoário como um ser constituído de uma célula. 

Este conhecimento teria levado o pesquisador a usar outro raciocínio para compor a organização 

dos níveis da estrutura do protozoário, ou seja, estava vendo outra escala de eventos.  

                                                 
16 Período do ciclo celular em que a célula não está se dividindo. 
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Houve, a partir de então, um surto de interesse pelo processo da divisão celular. 

Uma revisão apontada por Mayr (1982), cita 194 trabalhos publicados por 86 autores entre 1874 

e 1878 sobre esse tema.  As novas técnicas da microscopia permitiram que, em 1875, Strasburger 

e Walter Flemming descrevessem detalhadamente a divisão celular em um vegetal (nos estames 

de Tradescantia) e em um animal (salamandra) respectivamente. Nesses experimentos, os autores 

identificaram partes coloridas (cromatina) no núcleo e perceberam que elas se dividiam em dois 

grupos. Van Beneden, entre 1883 e 1887, percebeu também que esse material nuclear colorido 

existia em igual quantidade nas células sexuais masculinas e femininas e que esse número 

consistia da metade do número das outras células do corpo do mesmo ser vivo.  

 

Mas se os cromossomos presentes no núcleo garantem a hereditariedade, como a 

regulação da divisão nuclear garantia que ao final do processo de divisão celular, cada célula 

contivesse o mesmo número de cromossomos? Por outro lado, como uma célula indiferenciada17 

poderia gerar células diferenciadas após as divisões celulares? Eram dois interesses: a origem do 

fenótipo18 e a compreensão da hereditariedade, que novamente escondiam o conflito entre 

conservação e mudança.  

 

Flemming sugeriu que os cromossomos surgem do nucléolo, afinal ele desaparece 

durante a divisão celular e, conforme eles ficam mais visíveis, eles organizam-se numa placa 

equatorial, parecendo que, neste momento, cada cromossomo se duplica e toma a forma de uma 

estrela. Na verdade, a duplicação ocorre antes da metáfase, quando o corante não consegue 

                                                 
17 Célula totipotente, ou seja, que tem todas as possibilidades de estrutura e função.Conforme  as divisões celulares 
avançam no desenvolvimento embriológico, as células perdem essa característica e se tornam diferenciadas, ou seja, 
especializadas em uma determinada função. 
18 Conjunto de características de um ser vivo . 
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evidenciá-los. Em seguida, cada um dos cromossomos (cromátide-irmã) do par duplicado move-

se para um dos pólos da célula. Mais adiante, forma-se a membrana nuclear novamente em volta 

de cada grupo de cromossomos idênticos à célula-mãe. No final do processo, cada cromossomo 

modifica a sua forma e passa a ficar invisível novamente (MAYR, 1982; TEULÓN, 1983). 

 

A constatação da existência de um processo tão detalhado de divisão da célula levou 

os pesquisadores a investigarem os motivos dessa complexidade. Afinal a natureza poderia ter 

escolhido mecanismos muito mais simples para dividir uma célula em duas metades. Roux, em 

1883, levantou a hipótese de que o núcleo deveria ser constituído por um conjunto de partículas e 

que a única maneira de garantir a divisão igualitária de todas as partículas seria organizá-las 

como em uma seqüência de contas alinhadas, duplicá-las no sentido longitudinal e, em seguida 

separar os dois fios que contêm as cópias das partículas. Desse modo, todas as outras estruturas 

observadas serviriam apenas para ajudar a executar a divisão das partículas em quantidades 

idênticas. A divisão celular garante a transmissão das características hereditárias porque 

apresenta um padrão de relações que organiza as transformações na célula de tal maneira que 

mantém o seu número de partículas (substâncias) constante. É, portanto, um dos primeiros 

exemplos de compreensão das inter-relações entre a matéria em transformação e as auto-

regulações que conservam o sistema.  

 

Dentro desta perspectiva, a partir da década de 50 do séc. XX, o conhecimento 

sobre a composição química do cromossomo, a molécula de DNA, abriu novas perspectivas 

para o estudo da vida. Sua constituição química foi apontada como o código de informação 

básico para a organização dos seres vivos. Hoje se sabe que essa molécula sofre mutações que 

podem explicar a variabilidade dos seres vivos (EMMECHE e EL-HANI, 2000). No entanto, os 
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resultados do projeto genoma, apresentados em julho de 2000, criaram novas necessidades, pois 

o DNA não pôde mais ser compreendido como um projeto de ser vivo que conduz a um 

conjunto pré-determinado de características.  Talvez as inter-relações com as funções do 

citoplasma sejam necessárias para compreender as várias regulações deste sistema, o que já 

desponta com os investimentos na atualidade no início do “Projeto Proteoma”, o qual pretende 

mapear o conjunto completo de proteínas sintetizadas pelas nas células a partir do programa 

genético ao longo de sua existência. 

 

A compreensão das relações entre os componentes do citoplasma e os do núcleo 

foi iniciada no séc. XX, logo após a segunda guerra mundial, com a criação do microscópio 

eletrônico e de novas técnicas de microscopia, como o uso da luz ultravioleta, da luz polarizada 

e dos corantes vitais. Estes avanços permitiram ampliar a imagem dos objetos entre 50 e 70 mil 

vezes. Além disso, o desenvolvimento da citoquímica permitiu identificar a composição dos 

vários elementos da célula (THÉODORIDÈS, 1965/ 1984; TEULÓN, 1983). Com isso, os 

pesquisadores tiveram acesso a um novo conjunto de elementos celulares. Várias organelas 

celulares citoplasmáticas foram descobertas ou confirmadas ou descritas em maior 

complexidade, estruturas muito pequenas presentes no citoplasma com funções distintas (fibras 

do fuso, centríolo, complexo de Golgi), configurando cada uma um novo subsistema a ser 

investigado (AVERS, 1976). 

 

 A concepção antiga e vitalista de protoplasma único e integrado como substância 

viva só foi totalmente superada nesta etapa, pois todas as atividades vitais puderam ser 

explicadas pelas reações químicas que ocorrem dentro e entre organelas de uma única célula. 

Segundo Mayr (1982), o conceito de protoplasma foi substituído pelo de citoplasma, como um 
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complexo agregado de estruturas constituintes do interior da célula integradas por suas funções 

e, estas sim, garantindo a vida. A visão de vida associada a um conjunto de partículas que não 

estão simplesmente associadas, mas integradas, foi o que permitiu a mudança na maneira com 

que os pesquisadores olharam para as estruturas celulares. Só assim, o olho armado com um 

microscópio pôde ver novas estruturas na, até então, massa amorfa do protoplasma celular.  

 

Segundo Jacob (1970/ 1983), os conhecimentos de diversas áreas de pesquisa, 

entre elas, a eletrônica, a física e a química, foram necessários para superar um novo paradoxo. 

Enquanto a tendência de todo sistema simples estudado pela física e química era o caos, com a 

perda constante de energia e matéria, os sistemas vivos comportavam-se de modo oposto, ou 

seja, mantendo uma ordem e uma complexidade cada vez maior ao longo da evolução. As 

pesquisas sobre cibernética trouxeram o elemento que faltava para ajustar o equilíbrio dos 

sistemas: a informação. A troca de informação entre os subsistemas é a comunicação que 

garante a homeostase, a regulação do sistema. Os sistemas vivos, de qualquer nível de 

organização, são abertos e, portanto trocam matéria, energia e informação constantemente com 

o ambiente. A molécula de DNA tem, portanto, um caráter de padrão de mensagem na célula e 

indiretamente entre células para garantir a vida. Essa comunicação se dá por intermédio das 

proteínas e compostos mais sofisticados produzidos a partir destas.  

A descrição da história da construção do modelo de célula atual permitiu-nos 

construir quatro categorias com níveis de complexidade diferentes da explicação da célula ao 

longo desta seção. Estas categorias podem nos auxiliar na interpretação dos dados coletados na 

pesquisa de campo com os alunos devido à continuidade funcional da compreensão da 

realidade das crianças aos modelos científicos, conforme foi proposta por Piaget e já foi 

descrita na seção 1.1 desta dissertação.  
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Ao longo do desenvolvimento dos modelos científicos da célula, pudemos 

perceber que o número de elementos visualizáveis foi aumentando, enriquecendo a sua 

representação. O primeiro modelo pode ser representado por uma imagem simples de uma 

cavidade com um contorno que não tem relação com a vida do ser vivo ao qual faz parte; o 

modelo de nível dois representa a célula como uma entidade viva constituída de uma estrutura 

formada por uma vesícula com suco interno e núcleo; a terceira imagem de célula e de sua 

relação com a explicação da vida, vê a célula como uma identidade que existe em conjunto com 

outras de tal forma que estejam integradas em uma estrutura comum - protoplasma com núcleo 

– e em um conjunto de reações químicas que produz esta vida. Por fim, o último modelo de 

célula a apresenta sob a perspectiva da imagem de um sistema muito mais rico que os 

anteriores. O modelo de nível 4 é composto por subsistemas, cada qual, por sua vez, composto 

de elementos e funções. Os elementos são as estruturas do núcleo e do citoplasma, bem como 

as substâncias químicas que compõem estas estruturas; as funções são o padrão de reações 

químicas que ocorrem entre as substâncias químicas no núcleo e no citoplasma da célula e que 

promovem alterações constantes. Porém, os elementos, funções e subsistemas estão integrados 

por meio de mecanismos de auto-regulação que garantem que a vida conserve a sua estrutura, 

apesar de todas as alterações existentes. Estes mecanismos são os que estão envolvidos na 

hereditariedade, na multiplicação e na variabilidade dos seres vivos.  

 

Inferimos que a evolução dos modelos ocorreu segundo um ciclo de etapas 

influenciadas ora pela tendência vitalista, ora pela tendência reducionista, o que implicou em 

mudar o foco do olhar sucessivamente do todo para as partes e vice-versa. Esses ciclos geraram 

constantes inconsistências nos modelos, o que levou à reintegração dos novos conhecimentos 
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ao antigo modelo, de tal forma que foi necessário reconstruí-lo permanentemente. Na última 

versão, o modelo tornou-se tão rico que foi necessário criar um padrão novo de organização dos 

elementos e este criou uma arquitetura de relações de um patamar mais elevado de 

compreensão da célula. Este novo patamar corresponde a um novo paradigma: a visão 

sistêmica, a qual, por sua vez, permitiu finalmente superar os conflitos entre a linha 

reducionista e a vitalista. 

 

 

“E tentou imaginar como é a chama de uma vela depois que a vela se apaga...” 
     (Carrol, 1865/1972). 
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2. Algumas considerações teóricas sobre a epistemologia genética de Piaget. 

“Quando as causas não são reproduzíveis, só resta 
inferi-las a partir dos efeitos” (Ginzburg, 1986). 

 
 

Diante do que expusemos no capítulo 1, inferimos que a compreensão da noção de célula 

na história da biologia evoluiu segundo quatro categorias de modelos científicos. Estas categorias 

sucederam-se no sentido de enriquecer a quantidade de elementos visualizáveis à medida que eles 

foram necessários para resolver os impasses gerados pelos conflitos entre os resultados das 

pesquisas dos reducionistas e vitalistas. No entanto, não se trata apenas de uma somatória de 

novos elementos ao modelo anterior, mas de uma contínua reformulação da arquitetura de 

relações entre estes elementos, o que implica na contínua mudança da explicação do fenômeno 

vida. No último modelo, o grau de complexidade ampliou-se de tal sorte que foi necessário um 

novo paradigma para reconstruí-lo: o pensamento sistêmico. Este novo modelo garantiu, por 

conseqüência, um salto qualitativo substancial nas possibilidades de explicação e atuação sobre o 

fenômeno vida.  

Baseando-nos no princípio de continuidade funcional entre os modelos construídos pelas 

crianças e os modelos científicos dos adultos, proposto por Piaget (1967/ 2003) e apresentado na 

seção 1.1 deste texto, passamos agora a buscar semelhanças entre a história da construção do 

modelo científico de célula e as dificuldades dos alunos de ensino médio em compreender e 

visualizar estes modelos.  

Palmero (2000) elaborou uma ampla revisão bibliográfica sobre o ensino e a 

aprendizagem do conceito de célula, a qual complementa outra anterior (PALMERO, 1997).  As 

duas revisões totalizam a análise de 49 trabalhos publicados em seis revistas editadas em 

espanhol e 21 artigos de revisão, de opinião ou de propostas sobre o tema, todos publicados entre 
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os anos de 1980 e 1999. A amostra de alunos investigada nos vários trabalhos é bastante ampla 

tanto em quantidade, como em qualidade. De modo geral, a maior parte dos trabalhos refere-se a 

alunos entre 13 e 18 anos, mas há alguns trabalhos que investigam alunos de graduação em várias 

carreiras e outras que investigam alunos menores de até oito anos. Pudemos constatar que 72% 

dos trabalhos, mesmo que este não seja o seu foco de investigação, apontam as dificuldades de 

compreensão deste conceito. Esta autora organizou a descrição das dificuldades de compreensão 

do conceito de célula nas mesmas quatro categorias na revisão que efetuou em 1997 e em 2000, 

que são: 

a) Organização celular - os alunos não generalizam a presença de células em todos os 

seres vivos (principalmente nas plantas) e não relacionam sua estrutura e função; 

b) Processos vitais - os alunos não compreendem que os nutrientes são conduzidos a todas 

as células (e a cada uma) para participar de processos energéticos, assim como 

desconhecem os processos energéticos e a integração entre eles; 

c) Desconhecimento da física e da química - os conceitos biológicos dependem da 

integração com os conceitos da física e da química e há dificuldades de compreensão nos 

três; 

d) Reprodução e hereditariedade - os alunos não relacionam os processos de crescimento 

e hereditariedade aos processos celulares. 

Palmero (2000) também organizou os motivos das dificuldades de compreensão descritos 

nos trabalhos investigados em três categorias, que são: 

a) De corte epistemológico – a dificuldade resulta da seleção ou seqüência 

inadequada dos conteúdos (55% dos trabalhos); 

b) De corte metodológico - a dificuldade resulta do trabalho concreto efetuado na 

aula, isto é, o processo de ensino (29% dos trabalhos); 
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c) De corte psicológico – a dificuldade resulta de problemas cognitivos, mentais, 

isto é, o processo de aprendizagem (14% dos trabalhos). 

Diante dos resultados da revisão, Palmero (2000) destaca a importância de conhecer os 

modos de representação e de interpretação do conceito pelos alunos.  Porém, não se trata de fazer 

um levantamento e descrição das representações, mas que seja investigado como os estudantes 

transformam seus modelos ao interagir com a realidade. Para a autora, esse modo é o diálogo 

entre alunos e docentes para compartilhar e negociar os modelos de cada um. 

Acreditamos ser necessário, neste momento, posicionarmo-nos quanto a um referencial 

teórico que apresente um modelo explicativo do processo de compreensão de conceitos pelas 

pessoas. 

2.1 Compreender, perceber, observar... 

 Iniciemos esta parte da investigação pela análise da palavra compreender. O sentido 

etimológico de compreender é “colocar dentro da capacidade de percepção”, pois para que algo 

seja compreendido é necessário que ele fique dentro do poder de percepção do observador. A 

compreensão tem, portanto um significado relacionado à construção de uma realidade 

praticamente física (comprehendere= conter, envolver - verbo latino), pois o objeto 

compreendido fica claramente distinto dos demais (SALLES, 2002).  

Para algumas linhas de pensamento, e mesmo para o senso comum, os termos percepção e 

sensação são sinônimos. Neste trabalho, no entanto, estaremos nos referindo à percepção como 

uma forma mais complexa do sujeito se relacionar com o mundo do que a sensação. Segundo 

Welford (1968) apud Tani et al (1988), a sensação provém dos órgãos dos sentidos, que são os 

intermediários entre os estímulos do meio e o corpo, pois eles transformam estes estímulos a 

partir da sua forma de energia física (ondas sonoras, calor...) para uma linguagem de 

comunicação própria do corpo humano: os impulsos nervosos e as sinapses químicas. Em 
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seguida, inicia-se a percepção, na qual parte dos impulsos nervosos que chega ao sistema nervoso 

central é selecionada, identificada e classificada para posteriormente ser ou não utilizada nos 

processos de decisão, ou incorporados à memória. Como exemplo, as ondas sonoras já 

transformadas pela sensação em impulsos e sinapses passariam a constituir um padrão 

determinado de sons ao final da percepção.  

Podemos concluir que a percepção ocorre a partir das sensações, mas a percepção de um 

objeto real não é a sua cópia, pois as sensações são moduladas pela intrincada atividade da rede 

neuronal. A constituição dessa rede, por sua vez, depende das ações e experiências passadas do 

sujeito. Nos vários caminhos do sistema nervoso central, as sensações iniciais podem ser inibidas, 

ampliadas ou totalmente transformadas, em função da aprendizagem e da relação com várias 

habilidades, como a antecipação, a predição e a atenção seletiva. (TANI et al, 1988; MEYER, 

2002). Rosenfield (1994) explica o modo pelo qual ocorre a transformação da percepção no 

tempo, baseando-se na teoria de Edelman sobre a seleção dos grupos neuronais. Segundo este 

enfoque, a memória de eventos ou objetos ocorre por uma recategorização, onde algumas 

ligações entre um determinado grupo de neurônios são reforçadas em detrimento de outras. Estas 

novas ligações dependem de sensações e movimentos relacionados ao objeto ou evento e, 

portanto, dependem das relações entre o sujeito e o objeto escolhido. Assim, esta nova estrutura 

de memória altera a recepção a uma nova percepção e altera também a habilidade de 

recategorização que passa por sua vez a se desenvolver ao longo do tempo devido às novas 

configurações.  

A percepção será analisada neste trabalho como um sinônimo de “observar”, pois em sua 

origem etimológica, “observar” significa dirigir-se a algo (ob= para) com a intenção de guardá-lo 

(servere = guardar, manter). Nesse sentido, convém destacar o fato de que a observação também 

implica uma ação física e mental sobre o objeto, seguida por outra atividade que poderia ser 
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definida como a capacidade de representar o objeto para guardá-lo na memória. A observação é 

uma atividade dialética, pois o sujeito que se relaciona com o objeto observado tem dupla 

atividade (sujeito = subjectum, sujeitar-se): ao mesmo tempo em que é ativo ao escolher o objeto 

e ao selecionar o que quer observar e como o fará, também ele se submete ao objeto e tem limites 

na sua observação em função das propriedades deste objeto e de sua estrutura cognitiva.  

“Embora possamos pensar que os fatos são diretamente observáveis por meio dos 
sentidos, teremos de admitir que qualquer observação supõe a existência de uma série 
de categorias prévias e que está muito longe de ser algo direto”. (DELVAL, 2002, p. 
22).  

  

Fizemos uma breve relação entre os termos compreender, perceber e observar com a 

intenção de introduzir a visão de conhecimento que fundamentará a análise dos dados coletados 

nesta pesquisa, pois pudemos constatar que a existência dos mecanismos de percepção impede 

que a compreensão do mundo se dê pela cópia direta dada pelos órgãos dos sentidos, como 

postulavam os empiristas14. Nessa direção, se o pensamento não é a imagem mental cópia da 

realidade, inferimos que as aulas expositivas e descritivas (comentadas na apresentação) não 

contêm elementos suficientes para favorecer o estabelecimento dos processos de construção 

necessários à compreensão e visualização dos modelos de célula. 

Concluímos que as pessoas se relacionam com o objeto que escolhem compreender e 

estas relações permitem a construção do conhecimento por representações do objeto que se 

alteram com a história do sujeito, pois dependem do fluxo de transformações que ocorrem no 

sujeito, no objeto e na relação entre estes no tempo. Parece haver eco entre essa conclusão parcial 

                                                 
14 Corrente do pensamento moderno que entendia que a única fonte de conhecimento seria a apreensão do 

mundo pelos sentidos. John Locke descrevia a mente como um quadro em branco, no qual as idéias ficariam 
registradas a partir dos dados detectados pelos sentidos. David Hume descreveu dois tipos de imagens mentais: as 
impressões, que surgem quando o espírito humano tem sensações fortes, e as idéias, que surgem de sensações 
enfraquecidas. Bacon sistematizou um método científico a ser seguido para atingir o verdadeiro conhecimento da 
realidade: partir da observação e experimentação cuidadosas do objeto de investigação para atingir a elaboração 
das leis da natureza. Para todos os pesquisadores empiristas, os conceitos são adquiridos pela associação entre 
imagens e destas com a linguagem. (MARÍAS, 1941/1970; PIAGET e INHELDER, 1963; CHANGEUX, 1991).     
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e a visão de conhecimento de Piaget (1967/ 2003). Mas o que significa dizer que o sujeito 

constrói o conhecimento?  

2.2. A teoria da equilibração 

Compreender não é internalizar o real, como uma cópia; mas tampouco é uma projeção do 

sujeito, isolada do mundo, e pertencente apenas à mente do pesquisador. O sujeito não engloba o 

real apenas, e não é simplesmente englobado por ele. Compreender, de acordo com uma visão de 

conhecimento em construção, é um processo dialético de, ao mesmo tempo, englobar o real e ser 

englobado por ele. Em uma perspectiva construtivista, o conhecimento da realidade ocorre por 

meio de uma relação de interdependência entre o sujeito e o objeto (MACEDO, 2002 a).  

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a interdependência (pend= 

pesar ou estar suspenso) é “um estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por 

uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio 

mútuo ou coadjuvação recíproca”. Nesse sentido, a interdependência significa que os dois 

elementos do processo influenciam-se mutuamente. A compreensão do objeto por parte do sujeito 

é responsabilidade de ambos e, portanto é necessário que haja interação entre eles de forma 

efetiva. 

Usemos como exemplo a evolução dos modelos celulares, descrita no capítulo anterior. 

As transformações se deram segundo uma relação entre um sujeito - pertencente à sua época e, 

portanto sob as influências das idéias de vitalismo ou reducionismo, de epigênese ou pré-

formação, e de conservação ou mudança. Estas influências de cada época foram decisivas na 

visualização dos indícios experimentais. Este foi o caso, por exemplo, da descoberta do núcleo da 

célula. O núcleo foi visto por vários pesquisadores durante dois séculos, mas só com a 

valorização do reducionismo no séc. XIX, e com a conseqüente busca da essência da vida em 

uma parte menor dentro da célula, deixaram de vê-lo como um artefato ou defeito relativo à 
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preparação dos cortes e ele ganhou um significado. Neste exemplo, portanto, o sujeito não foi 

refém exclusivamente das propriedades do objeto. 

Porém o objeto também não é refém exclusivamente das idéias do sujeito, pois o objeto de 

interesse existe de fato no mundo físico. Em outro exemplo da história da biologia, podemos 

constatar que as várias propriedades da célula puderam ser acessadas indiretamente tanto pela 

melhoria dos instrumentos ópticos, como das técnicas empregadas. Este foi o caso, por exemplo, 

da descoberta de um novo nível de estruturas dentro da célula, as organelas, com a invenção do 

microscópio eletrônico em 1940. Portanto, nenhum modelo científico é uma especulação, ele está 

vinculado aos objetos reais por meio de indícios observados ou de experimentos constituídos.  

A interdependência é uma relação dialética entre sujeito e objeto explicada pela teoria da 

equilibração de Piaget e apresentada segundo o modelo (GARCIA, 2002): 

   OS 
 
 
(Obs S   Coord S)     ( Obs O     Coord O) 
 
  
  SO 
 
O modelo descreve a rede de relações existentes entre o sujeito e o objeto a que o sujeito 

submete-se a conhecer. Embora ele possa ser lido em qualquer sentido ou direção, começaremos 

a sua descrição da direita para a esquerda e usaremos novamente a construção do modelo de 

célula para exemplificar o seu funcionamento.  

O objeto físico célula possui coordenações (propriedades) intrínsecas à sua estrutura, 

como por exemplo: a organização da estrutura e função da célula que permite divisão, a produção 

de energia, a absorção de nutrientes, a produção de substâncias químicas etc. Essas propriedades 

não são visíveis diretamente, mas apresentam observáveis, denominados observáveis do objeto. 
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Os observáveis do objeto representam o que ele pode oferecer para ser visto, e podem 

modificar-se de acordo com a técnica, embora nunca possam desconectar-se das coordenações do 

objeto. A célula, antes do surgimento do microscópio, não foi sequer imaginada, mas com o seu 

surgimento, Hooke a descreveu como uma cavidade com um contorno. Assim, a célula, mesmo 

possuindo coordenações e observáveis diferentes dos descritos por Hooke, não pôde ser 

compreendida de outra maneira em função das coordenações e observáveis do sujeito-

pesquisador daquela época. 

As coordenações do sujeito referem-se ao seu sistema cognitivo composto por: elementos 

denominados esquemas de ação - classificados nos subtipos presentativos, procedurais e 

operatórios, pelas funções destes esquemas (assimilações e acomodações) e pelos modos como 

eles são estruturados em um determinado momento histórico desse sujeito. Podemos exemplificar 

esta explicação com outro episódio da história da construção do modelo de célula. A forte 

influência do movimento vitalista impediu por muito tempo que os pesquisadores imaginassem 

que houvesse vida individual nas pequenas partes que compunham os corpos dos seres vivos, 

mesmo observando-as em uma grande diversidade de seres. Neste exemplo, as coordenações do 

sujeito implicaram nos observáveis do sujeito, que por sua vez, implicaram nos observáveis do 

objeto. O observável do sujeito é o que o observador abstraiu do objeto físico com que entrou em 

contato, ou seja, como foi a interpretação que fez do que viu. Neste exemplo, para o sujeito - 

pesquisador, a concepção de vida está no organismo total e não em uma pequena parte, logo, a 

célula é concebida como uma estrutura sem vida, e, por conseguinte, no momento de contato com 

essa estrutura, a célula é vista apenas como uma cavidade com um contorno. 

Portanto, a cada mudança em um dos elementos do modelo, todos os outros também 

sofrem transformações, o que foi exemplificado nas situações da história da construção do 

modelo de célula destacadas nos parágrafos anteriores. Nestes exemplos, as alterações dos 
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observáveis do objeto pelo aprimoramento da qualidade dos microscópios, e pela observação de 

muitos materiais vivos influenciaram nos observáveis do sujeito. Mais adiante, a constatação da 

presença de estruturas semelhantes nos diversos seres vivos também pode ter influenciado a 

estrutura das coordenações do sujeito, auxiliando na mudança do foco de investigação biológica 

da diferença entre os seres vivos para a sua essência. Novamente essas alterações, interferiram 

em nova possibilidade de observáveis do sujeito, pois a célula passou a ser vista como uma 

identidade com vida e composta por um contorno com um suco interno denominado protoplasma 

e um núcleo.  

É oportuno neste momento, organizar algumas conclusões provisórias. Verificamos até 

aqui que compreender algo é colocá-lo dentro da capacidade de percepção, o que não é o mesmo 

que usar os órgãos dos sentidos para criar uma imagem cópia da realidade, visto que a percepção 

inclui a atuação do cérebro e da mente na seleção e interpretação das sensações. 

 Vimos que Piaget descreveu uma explicação construtivista e interacionista para o modo 

pelo qual um sujeito compreende um objeto. Embora Piaget tenha uma obra muito extensa, 

selecionamos a “teoria da equilibração” para conhecermos esta explicação em um primeiro nível 

de complexidade. Segundo esta teoria, o sujeito e o objeto estão entrelaçados mediante seus 

observáveis e coordenações que, interagem e reconstróem-se permanentemente, o que nos parece 

que vem ao encontro do significado original do termo compreender, como a capacidade de 

envolver, conter.  

No entanto, embora a teoria da equilibração descreva o processo de transformação do 

conhecimento no tempo, passamos a questionar-nos sobre a estrutura que garante esta dinâmica, 

isto é, interessa-nos saber o modo pelo qual os observáveis do objeto são selecionados e 

empregados pelo sujeito na construção do conhecimento do modelo de célula - as coordenações 

do objeto. Por exemplo, por que os biólogos sentiram a necessidade de encontrar uma essência 
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entre os seres vivos quando observaram algumas características semelhantes neles, em detrimento 

da observação concomitante de tantas diferenças? Como as coordenações dos biólogos atuaram 

para que vissem o núcleo das células por duzentos anos e não se interessassem em criar uma 

explicação para esta estrutura? 

 
2.3 O lugar da inferência no sistema cognitivo  
 

Compreender um fenômeno ou torná-lo perceptível, de acordo com a perspectiva 

construtivista, é poder explicá-lo de tal modo que se possa ir além da sua descrição ou dedução, 

explicação funcional, em direção à investigação de sua causa intrínseca ou por quê, explicação 

causal (APOSTEL, 1973; PIAGET, 1973). A combinatória entre as duas explicações é feita para 

construir um sistema e assim é possível criar uma representação e visualizá-lo. 

Conciliar a explicação causal com a funcional é o mesmo que conciliar a concepção de 

“conservação” com a de “mudança”, pois, para Piaget (Op.cit.), e para os outros pesquisadores 

sistêmicos, o motivo ou causa de um fenômeno é a manutenção da sua estrutura. Assim, 

compreender algo é, ao mesmo tempo identificar a necessidade de conservação da sua estrutura, e 

justificar a construção que determina a mudança nesta estrutura, o que é similar ao que havíamos 

descrito no capítulo1 a respeito das características do modelo celular da categoria 4.  

 Diante do que expusemos, explicar o sistema cognitivo ou qualquer outro objeto de 

estudo é o mesmo que explicar a sua funcionalidade - ao descrever seus elementos constituintes 

(a substância ou estrutura) e a dinâmica de funcionamento destes elementos - e explicar a sua 

causalidade – ao analisar os mecanismos de auto-regulação necessários à manutenção de sua 

estrutura (forma). Com base nestes critérios, passaremos a: descrever os elementos componentes 

do sistema cognitivo denominados esquemas de ação e as funções de assimilação e acomodação 
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destes elementos; e a explicar os mecanismos de diferenciação e integração dos esquemas de 

ação que permitem a auto-regulação do sistema para que ele conserve a sua estrutura.  

Segundo Piaget (1967/ 2003) os elementos básicos do sistema cognitivo são os esquemas 

de ação. Um esquema de ação é “o que, numa ação, é transponível, generalizável, ou 

diferenciável de uma situação à seguinte, ou seja, o que há de comum nas diversas repetições ou 

aplicações da mesma ação” (Piaget, 1967/ 2003, p.16). Cada tipo de esquema de ação é um modo 

organizado e abstraído de um tipo de ação ou operação. 

Os esquemas de ação possuem duas capacidades: a assimilação e a acomodação. O 

esquema de ação “pegar”, por exemplo, torna o sujeito capaz de atuar sobre vários objetos e 

compreendê-los de uma certa maneira, assimilando-os. Mas não é a mesma coisa, pegar um copo 

de vidro e um copo de plástico cheio de água, o que implica em acomodar ou adaptar o esquema 

“pegar” às características do objeto ou situação. Pode-se, por exemplo, modular a força, alterar o 

ângulo da mão, a posição dos dedos ou a velocidade do movimento. Essas várias transformações 

do caráter geral e inicial correspondem ao processo de acomodação e geram diferenciações no 

esquema de ação mais primitivo. O desenvolvimento dos esquemas de ação (produzidos a partir 

de alguns esquemas reflexos), forma outros tipos de esquemas mais sofisticados, como os 

operatórios, por exemplo. Em um dos exemplos de Piaget, ele cita o esquema de ação reunir, que 

pode, a princípio, ser a ação de reunir objetos físicos. Mas este esquema se transforma e pode 

gerar o esquema “classificar”, que é o mesmo que reunir objetos ou conceitos por uma ação 

mental. 

Estes mecanismos transformam os esquemas iniciais, o que permite novas possibilidades 

de relação com o real. No entanto, a transformação contínua dos esquemas, denominada de 

diferenciação, em determinados momentos, cria um feixe tão rico de possibilidades de 

assimilação dos objetos que é necessário integrar as variações do esquema original ou deste 
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esquema com outros para organizar o sistema cognitivo total, ou seja, é importante estabelecer 

um padrão que garanta a unidade entre as várias possibilidades dos esquemas anteriores. 

  A integração deste feixe de esquemas diferenciados é feita por uma assimilação mútua 

ou recíproca entre eles, isto é, uma coordenação de esquemas. Os esquemas de ação se 

coordenam quando encontram um ponto de afinidade entre eles e isso é obtido pela atividade 

mental de inferir.  

Inferir provém do latim “illatio” e é um termo geral que se refere tanto a raciocínio, 

dedução ou indução. Pode ser definida como “toda operação pela qual se admite uma proposição 

cuja verdade não é conhecida diretamente, devido à sua ligação com outras proposições já tidas 

por verdadeiras” (LALANDE, 1926/1996). Inferir é, portanto, deduzir pelo uso do raciocínio o 

que falta em uma situação a partir de alguma proposição. Ao inferir, o sujeito parte do que já sabe 

(os esquemas de ação habituais) e lança-se ao desconhecido pela tentativa de unir os esquemas 

anteriores em uma nova configuração. 

Nessa direção, pudemos encontrar algumas semelhanças desta idéias com a proposta do 

“paradigma indiciário” descrita por Ginzburg (1986). De acordo com este autor, o paradigma 

indiciário é usado na explicação das realidades complexas, transparentes, inacessíveis, invisíveis, 

que não podem ser observadas/experimentadas diretamente, nos eventos não diretamente 

experimentáveis pelo observador, o que é justamente o nosso objeto de estudo. Ginzburg acredita 

que este tipo de explicação é atingido por meio da identificação e leitura de indícios 15 presentes 

no objeto ou evento. Assim, o sujeito investigador identifica, registra, interpreta e faz várias 

operações mentais (analisa, compara, classifica) com estes indícios, para em seguida, criar uma 

explicação (uma narrativa) por meio da inferência, chamada de intuição baixa pelo autor. Do 

                                                 
15 Característica sutil oculta em uma determinada situação, o que é imperceptível para a maioria dos observadores, 
um pormenor dentro do conjunto de uma obra, o que permite identificar na parte o todo. 
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mesmo modo, para Piaget, a inferência é a atividade essencial que permite a mobilização de 

várias operações mentais, as coordenações do sujeito, rumo à compreensão do objeto.  

Os indícios de Ginzburg podem ser identificados como um dos tipos de observáveis do 

objeto e do sujeito de Piaget, pois os pormenores existentes no objeto e podem ser visualizados, 

mas precisam ser selecionados pelo sujeito.  Assim, acreditamos que, ao longo do tempo, a 

mediação do professor ou de outra pessoa em uma atividade que permita o desenvolvimento da 

identificação e interpretação dos indícios é o mesmo que, organizar um contexto de relação do 

sujeito e do objeto que permita a transformação das coordenações do sujeito e implique na 

possibilidade de percepção de novos observáveis do sujeito e na inferência de novas 

coordenações do objeto a partir de seus observáveis.  

Esta relação pode ser confirmada na obra de Piaget (1980/1996) em que estabeleceu 

relações entre o plano conceitual e o sensório-motor. Nesse sentido, comparou: os predicados 

ou características descritas nos objetos (os observáveis do objeto ou os indícios) à assimilação 

das observações pelos esquemas; os conceitos aos esquemas que fazem a assimilação (a 

identificação e outras operações efetuadas sobre os indícios); os julgamentos às diferenciações 

em sub-esquemas (a acomodação dos esquemas em função do desenvolvimento das operações 

sobre os indícios), pois são atribuições novas dos esquemas; e por fim as inferências às 

coordenações entre esquemas.  

Assim, ao ocorrer inferência, há nova organização nas coordenações do sujeito, o que 

torna possível um novo padrão de assimilação dos objetos. A inferência reorganiza o antigo 

padrão das várias operações mentais (as coordenações do sujeito), constituindo novas 

possibilidades de assimilação da realidade. Logo, a reatualização das operações mentais 

constrói novos observáveis do sujeito e em ligação direta novos observáveis do objeto, o que 
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pode ser comparado ao desenvolvimento da capacidade de ler e interpretar indícios ao longo do 

tempo. 

Mas como o sujeito consegue alcançar a possibilidade de fazer esta inferência? Para 

Piaget (1983/ 1986), as vivências com os objetos do mundo real geram múltiplas diferenciações 

no padrão dos esquemas de ação e esta variabilidade dos esquemas constrói a necessitação, ou 

seja, o processo que conduz à necessidade de assimilação mútua entre os esquemas de ação. Na 

necessitação, o sujeito percebe as incoerências e inconsistências de suas explicações sobre o 

fenômeno que está investigando. Isso ocorre porque o estádio atual de suas coordenações é 

percebido como insuficiente para assimilar o objeto do modo como o sujeito consideraria 

completo. Desse modo, a inferência ocorre por meio de uma seqüência de estágios que passam da 

impossibilidade de composição entre os esquemas devido às suas características heterogêneas, 

para a transformação dos esquemas de tal forma que passem a apresentar características 

homogêneas e, por fim pela possibilidade de coordenação por meio da assimilação recíproca, ou 

seja, a inferência. Assim, a necessidade de integração leva os esquemas pré-existentes a buscarem 

as suas até que, por fim, possam integrar-se. A integração cria um padrão de maior nível de 

complexidade no sistema, o que confere ao sujeito maiores possibilidades de assimilação da 

realidade. 

Retomemos a história da construção dos modelos celulares para escolhermos um exemplo 

do que estivemos descrevendo. Os pesquisadores das linhas vitalistas e reducionistas tinham uma 

determinada configuração de esquemas de ação influenciada pelas vivências pessoais com 

diferentes objetos (seres vivos, livros, pessoas, a cultura da época, etc). Esta configuração de 

esquemas de ação corresponde às coordenações do sujeito, as quais permitem ao sujeito assimilar 

os objetos ao redor em um determinado momento sob um certo padrão. Deste modo, Purkinje, 

um vitalista, ficou particularmente interessado nas reações químicas que identificou no suco 
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interno das células – os indícios - e inferiu que elas deveriam ser as produtoras dos fenômenos 

vitais conhecidos na época. A partir dos conhecimentos e informações que dispunha na época, 

interpretou os indícios e propôs um modelo explicativo das funções vitais (as coordenações do 

objeto) em que estes sucos estavam integrados em um todo único. Na época, o arranjo dos 

esquemas de ação de Purkinje assimilou as reações químicas celulares desta maneira, pois, sendo 

um vitalista, a vida deveria estar no organismo total em vez de isolada em uma célula. Daí em 

diante, a aplicação deste princípio, por vários pesquisadores, em outros fenômenos vitais e em 

outros seres vivos, gerou diferenciação deste padrão de esquemas por acomodação a cada novo 

objeto em estudo. A grande diversidade de esquemas de ação criados para explicar como todos os 

aspectos da nutrição e do crescimento dos seres vivos poderiam ser obtidos pelo protoplasma das 

células possibilitou o levantamento de novas dúvidas (a necessitação), como por exemplo: se 

todas as funções vitais podem ser encontradas e explicadas por mecanismos existentes na célula, 

o que há nela que garante a reprodução e hereditariedade? A construção de uma explicação para 

esta questão se tornou possível quando os pesquisadores puderam integrar esquemas de ação de 

origem diversa e que pareciam, a princípio, muito divergentes. Isso levou à criação de um modelo 

celular novo tal foi o grau de avanço devido a este tipo d e inferência.  

Piaget (1983/ 1986) propôs também que a necessidade de integração dos esquemas de 

ação cria problemas que obrigam o sujeito a reconstruir operações mentais, mas estas por sua vez, 

não são extraídas do objeto, mas das coordenações de esquemas existentes naquele momento da 

história do indivíduo.  

Nessa direção, pesquisamos os tipos de procedimentos empregados pelas pessoas na 

produção de inferências e para este fim, escolhemos as orientações de Meirieu (1998) e Le Boterf 

(2003). De acordo com estes autores, os procedimentos são: 
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a) indução - ocorre na formação de hipóteses em que o sujeito extrai informações 

do que observa, seleciona algumas desta informações e por fim constrói uma 

idéia global por meio da reorganização de diferentes experiências particulares. É 

a formalização a partir da combinação dos atributos dos objetos;  

b) dedução-  ocorre na formação de hipóteses em que o sujeito constrói a idéia de 

um objeto ou fenômeno particular a partir de um conhecimento global como 

uma lei ou teoria.; 

c) abdução- explica fenômenos estranhos ou aparentemente inexplicáveis por meio 

da interpretação de indícios ou fragmentos e assim, conta a história do 

fenômeno 

d) transdução- construção de algo possível, embora inexistente na realidade.  

e) dialética- pensamento necessário à compreensão e criação de sistemas, pois é o 

procedimento que relaciona os elementos constituintes do sistema.  

f) divergência- usa a criatividade para  conciliar idéias consideradas a princípio 

díspares 

Convém ressaltar que estes tipos de operações mentais podem ser de grande valia como 

norteadores para a análise das inferências identificadas nos dados coletados na pesquisa de 

campo.  

Lembremos que esta pesquisa teve início a partir da reclamação de vários alunos que 

afirmavam não compreender os modelos científicos trabalhados na escola porque não 

conseguiam os enxergar ou visualizar (criar imagens mentais), mesmo quando estavam olhando 

para ilustrações que os retratavam. Nesse momento, convém reorganizar as idéias sobre as 

relações entre os modelos mentais dos alunos sobre a célula e a produção das inferências.  
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Vimos que compreender é tornar perceptível o objeto investigado. Do mesmo modo, 

para Apostel (1973) explicar um fenômeno é poder representá-lo por intermédio de um modelo. 

Vimos também que observar é ir ao encontro do objeto para guardá-lo, e nesse sentido, talvez a 

representação seja este veículo, pois segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

representação é uma operação pela qual a mente tem presente em si mesma a imagem, a idéia, ou 

o conceito que corresponde a um objeto que se encontra fora da consciência. É a representação 

que torna presente o objeto na sua ausência.  

De acordo com Piaget (1945/1990; 1963), a compreensão de um objeto determina a 

formação de uma representação mental e não diretamente o inverso. Para ele, a representação 

mental é o pensamento, que pode ser descrito como um sistema em que dois elementos estão 

interligados, dado que o pensamento se faz por imagens (esquema figurativo ou presentativo) e 

por operações que atuam sobre as primeiras. O esquema figurativo é a imagem mental, ou seja, 

uma determinada configuração da representação num determinado momento e o aspecto 

operativo é o responsável pela transformação da imagem. 

É oportuno definir a imagem mental a que estamos nos referindo. Não se trata de uma 

cópia exata da realidade; mas de uma linguagem interna que se expressa por meio de um símbolo 

ou signo do objeto. Ela amplia o pensamento para além do espaço e tempo presentes, mas é 

permanentemente transformada pelas operações. A imagem mental é uma imitação interiorizada, 

que expressa uma tentativa de reproduzir o movimento que deu origem à percepção do objeto.  

Para Piaget, lembrar de um objeto é usar o esquema de ação que lhe deu origem, mesmo 

que ele esteja cada vez mais coordenado e diferenciado, visto que a reprodução motora gera a 

acomodação de um novo esquema de ação, pois a própria atividade de percepção é uma 

atividade de exploração ativa do objeto. Este autor considera que a primeira imagem do bebê 

provém da imitação e esta é a reprodução do movimento utilizado na percepção.  
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Segundo Fogaça (2003), alguns trabalhos recentes de psicólogos cognitivos e de 

neurocientistas têm manifestado uma abordagem semelhante. Estas pesquisas indicam que a 

preparação para um determinado movimento, ou sua execução, ou até mesmo a imaginação do 

movimento mobiliza as mesmas áreas do córtex cerebral16. Dentre estes pesquisadores Berthoz e 

Petit (1996) apud Bideaud e Courbois (1998) relacionam a imagem mental à motricidade, 

explicando que a imagem mental é a tentativa de refazer a percepção e, esta por sua vez ocorre 

associada à motricidade.  

Embora o termo motricidade seja relativo à área de neurociência e não tenha exatamente o 

mesmo conceito que o termo “ação” e “esquema de ação” proposto por Piaget, há várias 

semelhanças entre eles. Se a motricidade é um “conjunto de funções nervosas e musculares que 

permite os movimentos voluntários ou automáticos do corpo” (Houaiss), a motricidade é a 

organização fisiológica que permite a ação de manipular um determinado objeto e, para a criança 

do estágio sensório-motor, este é o seu único modo de ação e relação. Mais adiante as 

reorganizações dos esquemas de ação lhe conferem novas formas de agir sobre o real: as 

operações mentais. 

A representação mental é, portanto, definida por Piaget, como qualquer reorganização dos 

esquemas de ação pré-existentes decorrentes do funcionamento do processo de equilibração. A 

imagem mental é parte desse processo. Na verdade, existe uma relação complementar, de tal 

forma que a imagem esteja sujeita ao nível das operações mentais presentes no indivíduo, mas ao 

mesmo tempo, ela é o ponto de partida para atingir um novo nível de desenvolvimento 

Depreendemos dessa análise que a imagem mental é a conseqüência da compreensão do objeto 

                                                 
16 Os experimentos foram conduzidos pelo monitoramento da atividade cortical de pessoas em situações variadas. 
Este monitoramento foi feito tanto pela observação direta do movimento ocular, como pela visualização em 
tomografia do metabolismo de glicose nos neurônios do cérebro, com o uso da técnica de emissão de pósitrons 
(PET).  
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em um determinado patamar. Se lembrar de um objeto é o mesmo que reutilizar o esquema de 

ação que lhe deu origem, cada vez que ocorre esta lembrança, a imagem mental está alterada, 

pois o padrão de coordenação dos esquemas se transformou. Mas por outro lado, a imagem 

mental também é parte do processo de construção do nível de compreensão mais elaborado, visto 

que as operações atuam sobre esquemas presentativos.  Concluímos que a investigação dos 

modelos mentais associados à compreensão dos modelos científicos pode ser um indicador do 

processo de evolução da compreensão do objeto e das produções de inferências associadas. 

 

“Aracne percebeu que suas feições humanas, seus 
membros humanos e seu corpo humano estavam 
encolhendo e desaparecendo. Em menos de um 
minuto, ela foi transformada na primeira aranha 
da Terra, destinada a tecer para sempre” (Greene 
e Sharman-Burke, 2001) 
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DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Tendo em vista os motivos expostos na “Apresentação” e a reflexão sobre as 

considerações teóricas, descritas nos capítulos 1 e 2, verificamos que a compreensão de qualquer 

objeto ocorre por um longo processo de aproximações e reconstruções que implica no uso e 

construção de várias operações mentais. Nesse sentido, passamos a supor que haja algum tipo de 

especificidade no modo como se dá a compreensão dos conceitos referentes a objetos que não 

possuem atributos observáveis diretamente (conceitos OSAOD), entre eles o conceito célula, 

visto que este tipo de compreensão tem indicado maior dificuldade de construção de imagens 

mentais. De acordo com as ponderações feitas ao longo da revisão bibliográfica, acreditamos que 

essa compreensão dependa de um processo que utilize a inferência na construção do modelo 

científico da célula.  

Supomos também que à medida que a compreensão do conceito “célula” se amplie, as 

imagens mentais dos alunos sobre este conceito também se alterem, e que esta alteração possa ser 

acompanhada por meio de indícios situados tanto no discurso dos alunos, como nos seus 

desenhos referentes aos modelos científicos.  

Descrevemos, no capítulo referente ao método, com maior detalhe a importância do jogo, 

como uma atividade privilegiada tanto para a construção dos modelos, como para a investigação 

das imagens mentais relacionadas à compreensão dos modelos científicos pelos alunos.  

Dentro deste contexto, investigamos, por meio do uso de um jogo construído 

especialmente para os propósitos desta pesquisa, como são as relações entre a compreensão do 

modelo científico da célula pelos alunos de ensino médio, a transformação de seus modelos 

mentais e a produção de inferências 

Para tal, esse objetivo foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 
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-Identificar os elementos da célula comunicados pelos sujeitos em situação de jogo de modo a 

caracterizar os níveis de compreensão do modelo científico da  

 “célula”; 

- Descrever o processo pelo qual os alunos, em situação de jogo, inferem as características e 

processos invisíveis nas representações das células a partir dos elementos que identificam nos 

esquemas e fotografias das fases do ciclo celular presentes nas cartas do jogo; 

- Inferir as características das imagens mentais que os alunos utilizam, durante as 

negociações que efetuam no jogo, ao longo do processo de compreensão do modelo científico da 

“célula”.  
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   MÉTODO

 
‘A cultura surge sob a forma de jogo, que ela é, desde seus 
primeiros passos, como que “jogada” ‘. 
   (Huizinga, 1938/ 2001) 

 
            1. Opção metodológica  
    

A escolha do método deve levar em conta, segundo o seu significado etimológico, qual o 

melhor caminho que deve ser seguido para chegar à meta almejada. Nesse sentido, nosso 

primeiro critério foi buscar um que estivesse de acordo com o referencial teórico construído ao 

longo da revisão bibliográfica.  

Buscamos inspiração em fundamentos metodológicos que se coadunassem com a 

epistemologia genética de Piaget e que foram encontrados, principalmente nas orientações e 

leituras advindas do curso “A Pesquisa em uma visão construtivista2”, ministrado pelo professor 

Lino de Macedo. A partir desses pressupostos, optamos por tecer uma pesquisa de cunho 

qualitativo, baseada no método clínico de Piaget como forma de obtenção dos dados necessários 

à investigação das relações entre a compreensão do modelo científico referente à célula, o 

desenvolvimento da inferência e a formação de imagens mentais de alunos em situação de 

aprendizagem deste modelo. 

 

1.1  Método Clínico e situação-problema 

 Piaget desenvolveu o seu método clínico, adaptando-o do método já empregado 
freqüentemente no diagnóstico de pacientes tanto da prática médica, como da psicologia clínica. 

No entanto, Piaget utilizou o método para investigar como sujeitos saudáveis (principalmente 

crianças) pensam, percebem, agem e sentem sobre algo.  
                                                 
2A disciplina “A pesquisa em uma visão construtivista” foi ministrada pelo prof. Dr. Lino de Macedo no período de  
Agosto a Novembro de 2003 no IP-USP. 
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Conforme explica Delval (2002), o método clínico sofreu várias transformações ao longo 

da obra de Piaget. Nos primeiros livros publicados, a partir de 1921, ele esboçou o método, 

basicamente aplicando testes e conversando com as crianças para descobrir o raciocínio que se 

ocultava sobre os erros cometidos nos testes. Em 1926, publicou o livro “A representação do 

mundo na criança”, em que explica detalhadamente o método clínico. Porém, ele fez mudanças 

posteriores a essa publicação. Na década de 30, o método foi ampliado para uma modalidade não 

verbal, quando Piaget se interessou pela origem da inteligência e investigou crianças muito 

pequenas que ainda não falavam. O método não-verbal baseou-se na observação detalhada do 

comportamento das crianças e da intervenção do pesquisador, que incluiu modificações nas 

situações observadas para verificar as respostas das crianças. Nas décadas de 40 e 50, Piaget 

interessou-se em formalizar suas pesquisas por meio da descrição das estruturas lógicas 

constituintes do pensamento dos sujeitos. Em acordo com este objetivo, ele alterou mais uma vez 

o método clínico, incluindo experimentos simples para que o pesquisador pudesse observar o 

comportamento das crianças e intervir tanto pela ação como pela linguagem. Os trabalhos 

publicados a partir de 1955 ampliaram os problemas abordados pelo método devido ao 

intercâmbio com profissionais de outras áreas e, para determinados objetos de pesquisa, 

incluíram análises estatísticas.   

De modo geral, o método clínico, consiste em aplicar sobre os sujeitos uma situação que 

ofereça algum tipo de dificuldade em relação ao tema tratado, e observar a forma como eles 

explicitam o pensamento que estão utilizando para resolver a situação. Normalmente, o sujeito do 

experimento não tem consciência da lógica de seu pensamento, e por isso não pode manifestá-lo 

claramente. O pesquisador deve participar ativamente do experimento munido de hipóteses que 

vai reelaborando à medida que observa as ações ou as respostas dos sujeitos e, baseando-se nestas 
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hipóteses o pesquisador deve fazer intervenções que tenham o propósito de esclarecer o 

mecanismo de funcionamento da mente quanto à meta investigada. 

Adaptamos este método aos nossos propósitos, utilizando-o em sua versão experimental, 

de tal maneira que os sujeitos investigados foram convidados a observar um fenômeno referente à 

célula e a criar um modelo explicativo sobre o que observaram. Pudemos também confirmar a 

pertinência do método nas idéias de Kuhn (1962/ 2003). Segundo esse autor, as idéias científicas 

estão fundamentadas em paradigmas, os quais definiu como o conjunto de crenças, valores e 

técnicas que norteiam a forma de ver os fatos e de investigar de toda uma comunidade científica 

em um determinado período, o qual denomina de período de ciência normal. Nessa direção, se o 

método permitir identificar o que os sujeitos investigados estão vendo em um determinado 

fenômeno, o pesquisador pode inferir a teoria que dá suporte a essa visão. No caso desta 

pesquisa, hipotetizamos que os sujeitos pesquisados selecionam as características das células 

observadas, baseando-se no modelo de célula construído em sua vida e, que este, pode ser 

representado por uma imagem mental que, por sua vez, pode ser inferida pelo pesquisador ou 

estar presente nos desenhos dos sujeitos do experimento. 

Além disso, o acompanhamento do modo como se transforma o que é visto, pode fornecer 

material para que o pesquisador possa tentar construir uma hipótese do processo de 

transformação paralela da inferência e da imagem mental que estão sendo empregadas para 

compreender o que vê.  

Selecionado o método clínico experimental, passamos a refletir sobre a elaboração da 

situação desafiadora que deveria ser apresentada aos sujeitos pesquisados.  Preocupava-nos o seu 

grau de dificuldade, já que a atividade tinha que ser desafiadora, mas ao mesmo tempo, oferecer 

motivos para que o desafio fosse aceito. Além disso, a atividade precisava convidar o aluno 
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investigado a desencadear o processo de aprendizagem do conceito de célula e permitir a 

identificação tanto dos observáveis do sujeito como das suas representações. 

Macedo (2002b) indica a situação-problema como um recurso valioso para o 

desenvolvimento de competências, para a aprendizagem e para a avaliação escolar. Estes mesmos 

indicadores foram pertinentes à meta desta pesquisa, pois precisávamos criar uma situação que 

promovesse a produção de inferências, a identificação e reconstrução de imagens mentais e o 

processo de compreensão do modelo científico da célula pelos alunos do ensino médio. Ao 

mesmo tempo, precisávamos que este contexto nos permitisse avaliar estes elementos para os 

identificar, descrever e analisar.  

De acordo com Meirieu (1998, p. 192) situação-problema é: 

“[...] uma situação didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode 
realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. E essa aprendizagem, que constitui o 
verdadeiro objetivo da situação –problema, se dá ao vencer o obstáculo na realização da 
tarefa”.  

 
Neste momento, nossa inquietação passou a ser como preparar uma situação-problema 

com essas características. 

 

1.2 O jogo como instrumento da pesquisa 

Encontramos no jogo as características que estávamos procurando para a construção da 

situação-problema, visto que, segundo Huizinga (1938/2001) a essência do jogo é o prazer e com 

isso ele fascina e cativa a todos. Em sua obra, o autor descreve as características do jogo e 

desenvolve argumentos para a hipótese de que o jogo é um fenômeno cultural e a importância 

que o seu caráter lúdico tem para a civilização. De acordo com o autor: 

‘ Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos considerá-
lo uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” (embora seja 
extremamente séria para quem joga) e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo 
capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total’(p. 16).   
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Conforme essa perspectiva, um jogo adequado pode capturar os alunos pesquisados a 

aceitar o convite do desafio, sendo que esta captura está pautada no prazer. Além disso, o jogo 

promove a relação entre o sujeito e o objeto por meio de ações físicas – neste caso, a manipulação 

das peças - e de ações mentais (ordenações, classificações, julgamentos, inferências) 

significativas para o sujeito. Este, ao jogar, estabelece relações com diferentes objetos: as regras e 

estratégias implicadas no jogo, os conceitos envolvidos, os outros jogadores e com as próprias 

potencialidades e limitações.  

Os profissionais do Laboratório de Psicopedagogia (LaPp) do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo têm larga experiência no uso de diferentes jogos que são oferecidos 

em oficinas de apoio a crianças e adolescentes. As oficinas têm o objetivo de identificar a 

maneira como crianças e adolescentes pensam e, a partir destas informações, criar situações-

problema que permitam fazer as intervenções necessárias, levando-os a tomar consciência de suas 

dificuldades quanto à própria produção e atitudes e a melhorar a tomada de decisão, escolhendo 

caminhos mais favoráveis no momento do jogo (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000). Vimos 

nesta estratégia de utilização de jogos grande afinidade com os nossos propósitos, pois tem se 

mostrado bastante eficiente para explicitar o pensamento dos sujeitos durante o processo de 

resolução da situação-problema nas oficinas.  

Diante da experiência do LaPp, Macedo, Petty e Passos (Op.cit.) orientam a realização de 

projetos com jogos por meio da definição clara dos seguintes elementos: a  finalidade do jogo, o 

conteúdo específico ou tema, os vários materiais que devem ser produzidos e organizados, os 

procedimentos específicos referentes aos jogos, o espaço e o tempo adequados de cada encontro, 

a periodicidade da permanência do projeto, o papel do pesquisador durante a aplicação das 

situações-problema (a partida do jogo e os desafios criados a partir dele), os sujeitos que 

participam das oficinas, a antecipação de alguns problemas para prever adaptações, e a forma de 
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avaliação constante da metodologia para efetuar transformações ao longo dos encontros. Cada um 

desses elementos foi adaptado de sua função de aprendizagem com o jogo para a de meio de 

investigação nesta pesquisa e serão descritos em detalhe na próxima seção. 

Finalmente, após a reflexão sobre a definição destes elementos, elegemos o jogo de 

dominó como o padrão básico a ser utilizado na construção do instrumento de coleta de dados.  

O jogo de dominó é muito antigo e sua origem é incerta. Existem relatos do seu uso na 

China entre os anos de 234 e 181 a.C. como uma espécie de oráculo para prever o futuro. Foi 

introduzido na Europa no séc. XVIII, e seu nome atual parece advir da expressão Domino gratias 

(Graças a Deus) freqüentemente usada pelos religiosos durante as partidas. Pode ter se originado 

a partir de um jogo de dois dados, com cada metade do dominó representando um dos dados e as 

depressões representando até o número 6. Os jogos orientais são compostos de 21 peças, pois não 

contém o zero, diferentemente dos jogos brasileiros que contém 28 peças. (MACEDO, PETTY e 

PASSOSS, 1997;  http://www.jogos.antigos.nom.br/domino.asp).  

Neste ponto da tessitura da metodologia, convém reorganizarmos todas as pistas e 

entrelaçá-las de modo a comunicar a sua sistematização.  

 

2. Descrição do método: 

 No capítulo anterior, relatamos o percurso das reflexões que nos conduziram à escolha do 

método empregado nesta pesquisa. Tendo em vista as considerações feitas, optamos por realizar 

uma pesquisa de cunho qualitativo, na qual a metodologia de coleta de dados baseou-se no 

método clínico em sua versão experimental, aplicada por intermédio do jogo denominado 

“dominó do ciclo celular”, construído especificamente para os propósitos desta pesquisa, 

tomando como base o jogo de dominó tradicional. As características da aplicação da pesquisa de 

campo em acordo com este método foram: 
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� Finalidade do jogo para o pesquisador 

O objetivo do jogo proposto aos jogadores foi o de identificar os critérios de correspondência 

entre as fotografias de células obtidas sob diferentes técnicas de microscopia e os desenhos 

representativos das várias fases do ciclo celular presentes nas cartas do jogo.  

A realização das correspondências entre as cartas do jogo e as justificativas orais desta ação 

teve por objetivo permitir-nos listar os elementos identificados nas cartas pelos alunos ao longo 

de uma partida e na sucessão das partidas. Além disso, tivemos por meta usar estes dados para 

inferir uma explicação do processo de compreensão da noção de célula, tomando por base as 

características das correspondências.  

 

� Conteúdo específico ou tema abordado no jogo 

Selecionamos o tema “ciclo de vida das células eucarióticas” em função da riqueza de 

elementos que podem ser observados e inferidos na sua compreensão.  

O ciclo de vida das células eucarióticas compreende o período de vida de uma célula desde o 

momento de sua origem por divisão binária de uma célula pré-existente até que ela passe a se 

dividir também em duas células-filhas. O ciclo celular é constituído pela fase de mitose – a 

divisão celular- e pela intérfase, maior período de vida da célula, no qual ela está em intensa 

atividade metabólica e não está se dividindo. As etapas do ciclo celular estão descritas no quadro 

n. º 1 (p. 74), e foram organizadas conforme as informações selecionadas em Jacob (1970), Mayr 

(1982) e nas apresentações do modelo científico da célula que foram encontradas em livros 

didáticos de biologia (SILVA Jr e SASSON, 1999; AMABIS e MARTHO, 2002; UZUNIAN e 

BIRNER, 2002). 
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Quadro n.º 1: Descrição das características das fases do ciclo celular das células eucarióticas  
 
 
Fases do ciclo celular Características  Exemplo 
Intérfase  Intensa atividade metabólica: 

produção de todas as substâncias 
necessárias à vida da célula, 
duplicação dos cromossomos e dos 
centríolos na transição para a divisão 
celular. Nucléolos podem estar bem 
evidentes dentro do núcleo 

    

Mitose –prófase Condensação ou espiralização gradual 
da cromatina 19, o que vai tornando os 
cromossomos cada vez mais espessos 
e curtos; degradação gradual da 
membrana nuclear (carioteca) e dos 
nucléolos; afastamento dos centríolos 
e formação das fibras do fuso 
acromático20 . 

    

Mitose – metáfase Grau máximo de condensação dos 
cromossomos, que ligam-se 
individualmente às fibras do fuso pela 
região do centrômero21. Período breve 
em que os cromossomos estão 
estacionados no equador da célula.  

    

Mitose- anáfase Separação das cromátides-irmãs 
(cromossomos) pelo encurtamento 
gradual das fibras do fuso. 
     

Mitose-telófase 
(cariocienese) 

Os cromossomos atingem os pólos 
opostos da célula; ocorre a 
reorganização da carioteca a partir de 
fragmentos da original; os 
cromossomos descondensam-se em 
cada núcleo-filho; início da produção 
dos nucléolos. 

    

Mitose–telófase  
(citocinese ) 

Divisão da célula-mãe em duas 
células-filhas pela separação dos 
citoplasmas por meio da membrana 
plasmática22. 

     
 

                                                 
19Denominação do cromossomo desespiralizado ou descondensado. Cromossomo de aspecto muito fino e longo. 
20 Estrutura celular composta por microtúbulos da proteína tubulina. Cada microtúbulo tem cerca de 24nm. 
21 Região do cromossomo que ligas as cromátides-irmãs formadas com a duplicação dos cromossomos 
22 Membrana que envolve a célula. 
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� Material do jogo- 

Norteamos a criação do jogo “Dominó do ciclo celular”, baseando-nos nas orientações 

específicas sobre o jogo de dominó tradicional descrito em Macedo, Petty e Passos (1997). O 

jogo contém 36 peças de face dupla, confeccionadas em papel e plastificadas. Cada peça exibe 

uma fotografia de uma das principais fases do ciclo celular à esquerda (1- interfase, 2- prófase, 3- 

metáfase, 4-anáfase, 5-cariocinese da telófase, 6-citocinese da telófase), e um esquema 

representativo de uma destas seis fases do ciclo celular à direita. 

A ilustração n. º1 (p. 76) apresenta as 36 cartas do jogo, distribuídas em seis colunas. Na 

primeira coluna, cada carta contém em sua face esquerda uma fotografia. O conjunto de cartas da 

coluna exibe seis fotografias dispostas, verticalmente de cima para baixo, na seqüência 

cronológica do ciclo celular. Nesta coluna, todas as cartas apresentam ainda um esquema 

(desenho) representativo da Intérfase em sua face direita. Nas demais colunas, as cartas estão 

dispostas segundo a mesma lógica, isto é, há sempre uma seqüência do ciclo celular apresentada 

no sentido vertical na face esquerda (a que contém uma fotografia) e um desenho representativo 

de uma das fases do ciclo celular na face direita. No entanto, as colunas, por sua vez, estão 

dispostas, no sentido da esquerda para a direita, segundo a seqüência cronológica do ciclo celular, 

expresso nos desenhos das faces direitas das cartas. 

Resumindo, no conjunto das peças, há seis fotografias diferentes para representar cada fase, 

mas só há um “tipo” de esquema associado a cada uma. A confecção das peças se deu de forma a 

configurar todas as possibilidades de combinações entre fotos e esquemas. 
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Ilustração 1 - Visão geral das cartas do jogo 
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Ilustração n.º 2: Exemplo de uma carta do jogo de dominó celular   

     

     A    B 

 

  As fotografias das fases do ciclo celular foram selecionadas a partir de alguns 

“sítios” da Internet (DENOULET, P. e PRAT, R.; EDUVINET SERVICE 

EDUCATION VIA NETWORKS; RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN; 

THIBAULT, J.R.). As fotos foram obtidas mediante diferentes técnicas de microscopia, 

que tanto geraram colorações distintas, como evidenciaram elementos celulares 

diferentes. Esta característica das fotografias foi especialmente interessante para os 

nossos propósitos, visto que os sujeitos pesquisados puderam comparar as semelhanças 

e diferenças entre as seis amostras de cada fase, e entre diferentes fases, para fazer o 

maior número possível de inferências ao longo do processo de compreensão das 

representações das células (fotografia e modelo científico). 

 

� O procedimento do jogo: 

Propusemos o jogo entre duas duplas de alunos para que estes pudessem discutir 

antes de tomar as decisões quanto às jogadas e, dessa forma, pudéssemos acompanhar o 

tipo de raciocínio empregado.  As regras do jogo são: 

Inicia-se o jogo embaralhando as peças e dispondo-as sobre a mesa com as 

ilustrações voltadas para baixo. Cada dupla pega quatro peças da mesa, e as coloca de 

forma que a dupla adversária não possa ver as peças. As cartas restantes são 

embaralhadas e colocadas para serem compradas quando a dupla jogadora sentir 

A- fotografia 
B- esquema 
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necessidade. Os jogadores decidem quem iniciará a colocação de peças na mesa. A 

partir desta primeira jogada, cada dupla deve selecionar uma de suas peças para associar 

à primeira, de tal forma que reúna uma foto de uma peça com o esquema respectivo de 

outra peça ou vice-versa. Não podem ser reunidos esquemas ou fotos entre si. Cada 

dupla de alunos, em sua vez, deve justificar o critério de correspondência que utilizou 

para associar as peças. Caso a dupla adversária discorde da correspondência efetuada, 

deve justificar o veto e, nessa situação, passa a haver uma negociação entre as partes 

para definir o desfecho da jogada.  Não há juiz para validar as ações ou argumentos. O 

jogo termina quando uma das duplas conseguir colocar todas as suas peças na mesa, ou 

se não houver mais nenhuma possibilidade de correspondência entre as peças. Nesta 

situação, vence a dupla que tiver o menor número de peças na mão. 

 

� Sujeitos pesquisados 

Realizamos as oficinas de jogos em uma escola particular no bairro de Moema em 

São Paulo freqüentada, em geral, por alunos de classe média. Esta escola conta com 

professores de boa formação profissional, visto que é exigido pela direção que estejam 

continuamente participando de cursos. A escola conta ainda com muitos recursos 

materiais, como salas de informática, vídeo, televisão, laboratórios, auditórios e uma 

horta. Todos esses recursos são utilizados com bastante freqüência. No entanto, a 

metodologia usada predominantemente nas aulas é expositiva, muitas vezes sofisticada 

pelo emprego dos recursos audiovisuais disponíveis. 

 Entramos em contato com a diretora e a coordenadora pedagógica da escola 

para esclarecer os objetivos de nosso projeto. Decidimos escolher estudantes do terceiro 

ano do ensino médio “bem-sucedidos” pela avaliação escolar para organizar um grupo 

exploratório, pois pretendíamos observar inicialmente o desempenho de alunos que 
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tiveram maior percurso escolar e maior sucesso nas avaliações referentes à 

aprendizagem de conceitos OSAOD, entendendo que poderíamos encontrar neles as 

etapas mais avançadas deste tipo de conhecimento.  

Não foi interesse deste trabalho avaliar o aluno ou a escola. Tampouco 

pretendíamos discutir as diferentes causas do fracasso ou do sucesso escolar, as quais já 

foram estudadas com bastante profundidade por vários autores, entre eles Patto (1990) e 

Lahire (1997) respectivamente. Nosso interesse no sucesso e fracasso escolar pautou-se 

exclusivamente na escolha de um critério que pudesse facilitar a obtenção de uma 

amostra com grande variabilidade de estratégias empregadas para a compreensão do 

modelo científico da célula para, em seguida, fazer as adaptações necessárias ao 

método. Acreditávamos que este primeiro grupo poderia nos indicar as respostas de 

maior nível de conhecimento, o que poderia nos fornecer dados para comparar este 

desempenho com o dos sujeitos com história de insucessos, ou mais novos.  

Optamos por preparar um grupo de alunos de 3º ano do ensino médio 

relativamente homogêneo, formado por cinco componentes. O primeiro critério para 

identificar os alunos de “sucesso escolar” foi pedir a indicação dos alunos pelos 

professores de física, química e matemática. Estas disciplinas são as que apresentam as 

médias mais baixas do quadro de avaliações da escola e oferecem com freqüência, no 

seu currículo, o estudo dos modelos científicos a que estamos nos referindo.  

Diante da análise dos resultados do grupo exploratório, fizemos algumas 

adaptações em relação ao método e em relação à escolha dos sujeitos dos grupos 

posteriores. O grupo seguinte foi formado por alunos do primeiro ano do ensino médio, 

pois alguns dos alunos do terceiro ano não conseguiram manter o compromisso de uma 

assiduidade mínima às oficinas, devido à preocupação com o vestibular. Além disso, 

nossas primeiras análises também nos levaram a buscar alunos que não tivessem 
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aprendido o conteúdo do jogo antes das oficinas, pois percebemos que era importante 

observar o processo de compreensão do modelo desde o início, e os alunos do terceiro 

ano já haviam estudado este conteúdo em anos anteriores.  

Para selecionar os alunos do primeiro ano do ensino médio, utilizamos o critério 

indicado pelo professor de física da escola, que costuma orientar alunos - monitores 

para a sua disciplina. Estes monitores atuam na recuperação dos alunos com dificuldade 

nesta disciplina. Com isso, visitamos as salas de aula e oferecemos as oficinas de jogos 

para todos os alunos do primeiro ano e, em seguida, selecionamos dez participantes 

entre os candidatos. No entanto, dessa vez, dado que nenhum deles havia aprendido este 

conteúdo na escola, optamos por uma composição heterogênea. Essa escolha pautou-se 

na hipótese de que deste modo seria mais fácil identificar as diferenças nos níveis das 

respostas dos alunos e, que as negociações feitas ao longo das partidas do jogo 

poderiam gerar intensas trocas entre os alunos com diferentes níveis de compreensão do 

modelo científico da célula. 

Esses dez alunos foram subdivididos em dois grupos de cinco componentes, de 

modo que, em cada grupo de pesquisa, houvesse pelo menos um monitor de física (que 

para isso apresenta média superior a 8,0 na disciplina), um aluno em recuperação (com 

média inferior a 4,0) e um aluno com média regular (entre 5,0 e 6,0). Convém ressaltar 

que, embora tenhamos organizado grupos com cinco jogadores, este número variou nas 

oficinas de jogos em função das faltas de alguns convidados. 

Propusemos aos sujeitos selecionados e aos seus pais, um contrato escrito com a 

descrição de nossa proposta e com os compromissos assumidos por ambas as partes 

(Anexo 1).23 

 

                                                 
23 O título da dissertação foi alterado ao longo do processo de sua tessitura e, na época em que foi 
elaborado o “Termo de acordo” ele era “Imagem mental e compreensão de conceitos”. 
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� Espaço e tempo adequados- 

Os encontros ocorreram semanalmente na sala de artes da escola, que fica 

isolada em um corredor que raramente tem movimento no período vespertino. Ela 

dispõe de bancadas retangulares, que foram usadas como a “mesa de jogo”. Em geral, 

todos os materiais do jogo e do registro do encontro foram dispostos nos devidos locais 

antes da chegada dos sujeitos entrevistados, com o propósito de criar o clima adequado 

para gerar a espontaneidade. 

Os encontros ocorreram entre os meses de Março e Junho de 2004 e, cada 

encontro teve a duração de uma hora. Houve cinco encontros com os alunos do grupo 

exploratório, mas selecionamos os dados coletados em três desses encontros para 

análise. Nos demais encontros, um ou mais jogadores faltaram. 

Houve também cinco encontros com cada um dos grupos de alunos do primeiro 

ano (grupo A e B). Porém, algumas das alunas do grupo A foram convidadas a 

participar de encontros extras para que o pesquisador pudesse aprimorar algumas 

observações e hipóteses. Ao final, no entanto, decidimos selecionar três encontros para 

ter dados de fácil comparação com as oficinas do terceiro ano.  

 

� Papel do pesquisador na coleta de dados - 

Além dos sujeitos investigados, vale ressaltar que também é participante da 

pesquisa o “sujeito investigador” carregado de suas hipóteses, teorias e intenções. 

Garcia (2002) explica que o pesquisador não pode fazer uma observação neutra do 

sujeito pesquisado, pois suas concepções de mundo e de sociedade -os marcos 

epistêmicos - contaminam a observação e a formulação das questões da investigação. 

No entanto, segundo a perspectiva construtivista, a projeção das idéias do sujeito (neste 
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caso o sujeito pesquisador) sobre o objeto (sujeito investigado), deve ser aproveitada 

como fonte de informação.  

Piaget explica que o pesquisador descreve as relações com o sujeito pesquisado 

(objeto) e entre este e o objeto que está investigando (neste caso, o jogo de dominó 

celular) por meio da projeção de suas operações mentais. (GARCIA, Op.cit). Quando o 

pesquisador identifica determinada operação mental no sujeito pesquisado, que no nosso 

caso é a estrutura do pensamento do aluno, ele estabelece uma correspondência entre o 

seu pensamento e o do aluno. Sabendo que a correspondência é a repetição de uma 

ação, e que a operação mental também é um tipo de ação, o pesquisador pode fazer a 

correspondência, pois identifica semelhanças entre as ações elaboradas por ambos. O 

pesquisador é, neste sentido, uma das fontes de informação de sua pesquisa.  

Acreditamos que o jogo permita uma retroalimentação constante entre as 

hipóteses do pesquisador e os retornos dados pelo sujeito. Dessa maneira, o encontro 

entre os dois sujeitos (o pesquisador e o pesquisado) pode ir paulatinamente 

reconstruindo as primeiras concepções do pesquisador, de tal modo que ele possa 

aprimorar o processo de projeção das suas operações mentais no aluno pesquisado. O 

mesmo deve acontecer com o processo da pesquisa por meio da construção do 

conhecimento do pesquisador. Nesta pesquisa, portanto, o pesquisador também usa de 

suas inferências e da reconstrução de suas imagens mentais sobre o objeto em estudo 

para coletar os dados e para analisar os resultados do experimento.  

Embora o investigador não possa fazer uma observação neutra do sujeito 

pesquisado, ele precisa estar atento ao seu envolvimento e, deve inclusive perceber em 

si as operações mentais projetadas nos sujeitos pesquisados ao analisar os dados. Para 

garantir essa construção, o pesquisador deve encarregar-se de várias funções antes, 

durante e após cada encontro com o sujeito pesquisado, que são: 
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a) Esclarecer os propósitos da pesquisa e proporcionar um clima acolhedor, que 

possa permitir o máximo de espontaneidade no comportamento dos sujeitos-alunos 

pesquisados; 

b) Registrar os dados obtidos a cada encontro. Nesse sentido, nos primeiros 

encontros, o registro foi feito pelo uso de uma filmadora e de um gravador de fita 

magnética, mas em função das dificuldades encontradas para manusear todos os 

materiais e à maior suscetibilidade de imprevistos com a filmadora, passamos a usar 

apenas o gravador e a anotar a seqüência de cartas discutidas durante o jogo e algum 

comportamento que parecesse importante. Percebemos também que era necessário que 

o pesquisador ficasse disponível para fazer as intervenções características do método 

clínico durante a partida e, para isso, convidamos uma colaboradora para encarregar-se 

das gravações (Louise Reis, estudante de odontologia e estagiária no projeto 

“Microtodos” de pesquisa em criação de jogos para o ensino de Microbiologia);  

c) Estar atento ao diálogo efetuado ao longo das partidas do jogo e às respostas 

dadas pelos sujeitos pesquisados durante as resoluções das situações-problema 

propostas para fazer intervenções que tenham o propósito de provocar respostas com 

informações mais detalhadas sobre o raciocínio empregado. Estas observações são 

importantes para fornecer pistas na construção das situações-problema adequadas ao 

grupo e ao momento, como, por exemplo, pela seleção de recortes adequados da partida 

que poderiam ser empregados. Logo, algumas situações-problema foram preparadas 

previamente e outras foram improvisadas no momento a partir das observações da 

partida.  

� Procedimentos de coleta de dados com o jogo de dominó “ciclo celular”.  

No texto final da dissertação, estamos apresentando e analisando três dos 

encontros realizados com cada grupo. No primeiro, os sujeitos pesquisados jogaram 
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uma partida do jogo de dominó celular; no segundo encontro, os mesmos foram 

submetidos a uma situação-problema com as cartas do jogo e; no terceiro encontro, os 

alunos investigados realizaram uma atividade escrita de interpretação de texto. 

Passamos a descrever a situação- problema e a atividade escrita.  

 

a) Situações-problema (SP) – 

As situações-problema foram preparadas de acordo com as orientações dos 

profissionais que atuam no LaPp (MACEDO, PETTY e PASSOS, 1997). Assim, a 

situação-problema (SP1), a única que foi transformada em uma narrativa na seção 

“resultados”, teve por meta fornecer condições para que os sujeitos explorassem as 

características das cartas e assimilassem as regras do jogo, e para que pudéssemos 

observar também os comportamentos dos jogadores relacionados com o prazer de jogar. 

A investigação das características das cartas tinha por meta levar os sujeitos pesquisados 

a aprimorar gradativamente o conhecimento sobre as características da célula nas 

representações (foto e modelo) e, a assimilação das regras do jogo tinha por meta levá-

los a criar hipóteses sobre o mecanismo de divisão celular.  

Na SP1, cada sujeito investigado recebeu seis cartas do jogo de dominó “ciclo 

celular”. Estas continham as seis fotografias de uma mesma seqüência de divisão 

celular, mas as cartas foram oferecidas embaralhadas. Propusemos que cada aluno 

tentasse organizar a seqüência cronológica do ciclo sem ajuda. Em seguida, 

organizamos as várias seqüências de acordo com o quadro apresentado na ilustração n.º 

1 e pedimos que eles nos relatassem todo tipo de regularidade  que conseguissem 

identificar entre as várias cartas. 

Apresentamos, a título de exemplo, o roteiro de questões preparado para SP 

1 no Anexo 2. Ele foi elaborado com a preocupação de garantir que pudéssemos 
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analisar o processo de compreensão do modelo, segundo sua dimensão sincrônica 

(coordenação dos elementos – do modelo e do aluno- em um determinado momento do 

processo), diacrônica (transformação dos elementos ou do conjunto – do modelo e do 

aluno- ao longo do tempo) e axiológica (indicador do significado, do valor do modelo 

ou do processo de  compreensão do modelo para os sujeitos pesquisados).  

No entanto, o roteiro inicial sofreu muitas transformações devido às 

particularidades de cada grupo de alunos, servindo apenas para indicar caminhos para o 

diálogo, em vez de ser cumprido necessariamente conforme o que foi programado.  

 

b) Atividade de interpretação de texto 

Preparamos uma atividade escrita de interpretação de um texto informativo 

expositivo. Este texto descreve a divisão celular com grande quantidade de pormenores 

e emprega muitos conceitos. Nesta atividade, os alunos foram convidados a desenhar o 

processo descrito no texto. Esta atividade visava coletar dados para comparar os 

desenhos dos alunos com as hipóteses que construímos, durante as oficinas de jogos, 

sobre a evolução dos níveis das imagens mentais formadas pelos alunos conforme 

evoluiu a compreensão do modelo científico da célula (Anexo 3) .  

 

3. Procedimento de análise dos dados 

A análise dos dados é uma construção elaborada pelo pesquisador. Assim, 

pretendemos compor uma explicação do modo pelo qual os estudantes compreendem a 

o modelo científico da célula por meio de um sistema constituído pelos elementos e 

funções do sistema cognitivo empregados pelos alunos-jogadores nas oficinas e 

identificados pelo pesquisador, bem como pelas auto-regulações necessárias à 

manutenção deste sistema, ao longo do processo.  
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Nessa direção, Garcia (2002), indica que um sistema pode ser construído pelo 

estabelecimento de recortes da realidade que queremos investigar, desde que os recortes 

mantenham características suficientes para representá-la. Assim, cada recorte deve ser 

uma totalidade autônoma em que possamos observar as atividades dos alunos em 

processo de compreensão do modelo da célula para poder inferir o seu funcionamento e 

regulações. 

 

Escolhemos três tipos de recortes para a análise, que são: 

a) Trechos do diálogo transcorrido durante a primeira partida de jogo do 

dominó “ciclo celular” que foram selecionados de acordo com o que 

julgamos serem os momentos críticos, nos quais houve alguma 

transformação significativa na maneira com que os alunos 

compreenderam o modelo da célula;  

b) Trechos do diálogo ocorrido na resolução da situação – problema que 

tenham o mesmo critério acima; 

c) Os desenhos apresentados pelos alunos no teste de interpretação do 

texto informativo sobre o ciclo celular.  

Analisar dados obtidos pelo método clínico é uma tarefa árdua, pois 

encontramos dados muito variados, visto que os diálogos entre os sujeitos pesquisados 

ocorridos tanto nas partidas do jogo como nas situações-problema, em cada grupo de 

alunos pesquisados, transcorreram de maneira diversa. Assim, a nossa intervenção como 

pesquisadora e mediadora durante os encontros com os alunos nos fez rumar por 

caminhos diversos na tentativa de aprofundar-nos no modo de pensar dos alunos 

jogadores.  
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A análise dos dados supõe a invenção de uma hipótese. Embora a hipótese tenha 

sido estabelecida inicialmente, no momento da análise, novas hipóteses são necessárias 

em direção à organização da massa de dados em determinadas categorias. No entanto, 

ao mesmo tempo em que as categorias organizam alguns dados, elas podem eliminar 

outros, não menos importantes.  

Depois de refletir sobre as perdas e ganhos de diversos procedimentos de 

análise, optamos por proceder de acordo com os seguintes passos (Ilustração n. º 3): 

1) Transcrever a totalidade dos diálogos dos alunos e do entrevistador 

ocorridos na partida do jogo e na aplicação da situação-problema, pois 

acreditamos que seja a melhor fonte inicial de dados em nosso caso. 

As primeiras interpretações sobre a gênese da compreensão do modelo 

de célula foram anotadas ao longo da própria partida ou situação-

problema e retomadas no momento da transcrição. 

 

Ilustração n.º 3: Procedimento de análise dos dados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Transcrever os diálogos 
ocorridos nos encontros 

Construir as narrativas da 
partida do jogo 

Classificar as respostas dos alunos 
em categorias indicadoras das 
operações mentais empregadas nas 
inferências 

Inferir as imagens 
mentais referentes às 
respostas dos alunos 

Seqüenciar as categorias 
de acordo com o grau de 
complexidade 

Comparar hipóteses das 
imagens mentais com os 
desenhos feitos pelos alunos 
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2) Transformar as transcrições em narrativas, onde: incorporamos 

detalhes do texto verbal e gestual e, apresentamos as cartas do jogo 

selecionadas para a negociação a cada jogada da partida. Entendemos 

que a construção da narrativa facilita a identificação dos momentos 

decisivos de evolução do conhecimento e das operações mentais, e ao 

mesmo tempo preservam os detalhes fundamentais. O percurso de 

construção da narrativa facilita o entrelaçamento das idéias que vão 

sendo identificadas e selecionadas, o que auxilia também na 

construção das hipóteses referentes às categorias. 

3) Reler as narrativas e inferir as imagens mentais relacionadas às 

respostas dos alunos a partir dos indícios (GINZBURG, 1986) 

identificados nos diálogos de cada partida. A suposta imagem mental 

dos alunos inferida por nós foi desenhada ao longo das narrativas para 

indicar o seu processo de transformação. 

 

4) Reler as narrativas e classificar os tipos de respostas em categorias de 

análise. Para tal, selecionamos os trechos em que identificamos 

mudanças significativas na compreensão do modelo da célula e 

criamos as primeiras categorias de análise dos níveis de resposta dos 

alunos, baseando-nos nas inferências utilizadas por eles neste 

processo.  

Este procedimento foi feito, a princípio, apenas com os dados obtidos no 

primeiro encontro com o grupo exploratório. Mais adiante passamos a analisar o 

primeiro encontro com os dois grupos de primeiro ano, pautando-nos nas 

primeiras hipóteses elaboradas sobre o grupo exploratório. Complementamos ou 
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alteramos as categorias à medida que foi sendo necessário para adequar à 

interpretação dos novos dados encontrados. Por fim, analisamos as narrativas da 

discussão da situação-problema proposta aos alunos com base nas categorias 

construídas sobre os dados das oficinas de jogos para verificar sua adequação.  

 

5) Estabelecer uma seqüência entre as categorias construídas na análise 

anterior que possa representar o processo de desenvolvimento das 

operações mentais associadas à produção de inferências. Esta 

seqüência também pode ser indicada pelas mudanças nas imagens 

mentais.  

6) Comparar os desenhos efetuados pelos alunos participantes das 

oficinas no teste de interpretação de texto com as hipóteses sobre as 

imagens mentais dos alunos construídas pelo pesquisador ao longo das 

oficinas de jogos.  

 

“Nomadizar, enfrentar, perder-se, aceitar-se, 

perserverar, lembrar-se, dançar, jogar, ter astúcia, 

elucidar”. (Attali, 1996) 
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Conforme anunciamos na seção “Método”, realizamos a coleta dos dados 

necessários à verificação da hipótese desta pesquisa, baseando-nos no método clínico de 

Piaget em sua versão experimental. O método foi utilizado por meio: da criação e 

aplicação do jogo de dominó “ciclo celular”, de uma situação-problema pautada no jogo 

e de um teste de interpretação de texto sobre o mesmo tema. Estas atividades ocorreram 

em oficinas de jogos com os alunos do primeiro e terceiro anos do ensino médio de uma 

escola particular da cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2004.  

Anunciamos também na seção anterior, as etapas que compõem o processo de 

análise dos dados. Nesta seção, passamos a apresentar os dados obtidos e tratados, 

conforme as etapas 1 e 2 (Ilustração 3, p.88). Desse modo, expomos as narrativas da 

primeira partida do jogo e da primeira situação-problema discutida pelos alunos 

pesquisados associadas às imagens mentais dos alunos inferidas pelo pesquisador. As 

narrativas foram elaboradas pelo pesquisador ao inferir os laços existentes entre: o 

diálogo entre os alunos e a entrevistadora, as cartas indicadas por eles, bem como os 

gestos e emoções percebidas. Temos ciência de que as narrativas apresentadas aqui são 

o resultado das possibilidades de identificação dos observáveis do sujeito pesquisador (a 

leitura dos indícios) devido ao arranjo de suas coordenações no momento. Sabemos que 

elas serão sempre insuficientes, e que existem outras possibilidades de narrativas a 

serem contadas sobre estes mesmos encontros.  Trata-se do primeiro nível de inferência 

do pesquisador na construção da explicação proposta nesta dissertação. 

 
 
 

      RESULTADOS
 



 

 

92 

92 

 
 
1. Narrativas de partidas do jogo de dominó “ciclo celular” 
 
OFICINA 1A : 02/03/2004- 3º ANO ENSINO MÉDIO 
Equipe A: Denise (D), Carla (C) e Carolina (Ca).  
Equipe B: Giancarlo (G), Bruna (B) e Hebe(H). 
Entrevistadora (E) 

Quadro geral da partida: 
 
           

            
 2/6 6/2 
 

          

 
 4/6 6/6 6/3 3/2 
 

         
 4/3 3/1 1/1   2/ 
 
 

Os alunos chegaram para a oficina de jogos animados e curiosos. As cartas do 
jogo estavam sobre a mesa e todos logo começaram a manuseá-las. D estranhou as 
fotografias das células em divisão presentes nas peças do dominó, pois até então, estava 
acostumada a ver apenas esquemas nos livros didáticos. 
- Nossa, nunca vi essas figuras. Só esses desenhos. 
 
 Percebi também que todos os componentes de uma das equipes (a equipe de D) 
tinham algum conhecimento sobre o tema. Não pude fazer nenhum julgamento sobre o 
outro grupo, visto que eles estavam ainda muito tímidos. 
- O que é ciclo celular?(E) 
- É a divisão, a reprodução da célula. (C) 
- Nascer, crescer e morrer. (Ca) 
- Nascer, se reproduzir e morrer. (D) 
 
 Continuaram trocando impressões sobre as cartas. Faziam suposições em relação 
às imagens, tentando antecipar algumas conclusões para poder jogar “corretamente”. 
Duas características foram selecionadas por alguns dos jogadores desde o princípio na 
tentativa de compreender as cartas: a cor das fotografias e a repetição de esquemas em 
várias cartas. 
-Tem desenhos iguais nas cartas (informação conhecida), então as fotos também 
podem ser iguais (informação desconhecida). As células têm corantes diferentes 
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(informação conhecida), então será que elas são cada uma com um corante e essa é a 
diferença (informação desconhecida)? (C) 

C identificou a regularidade nos desenhos e inferiu a existência de regularidade 
nas fotos, ou seja, a partir de algumas informações conhecidas que pôde obter, tentou 
lançar-se em busca de outras ainda desconhecidas, como à tentativa de identificar 
regularidades nas fotografias. As regularidades nas fotografias eram o “necessário” para 
C neste momento e este necessário permitiu novos raciocínios em busca de uma 
classificação das características existentes nas fotos: seriam todas a mesma célula?  

Todos arrumaram as cartas na mão e se prepararam para iniciar a partida. No 
entanto, antes que eles fizessem a “primeira jogada”, a entrevistadora quis investigar o 
modo como os jogadores organizaram as cartas na mão. 
- Como vocês organizaram as cartas na mão?(E) 
- Colocamos os desenhos iguais (D, C e Ca quase que ao mesmo tempo). 
- A gente não organizou. (G) 
- A gente está tentando organizar pelo que parece que são as células se dividindo. (B) 
    Uma das equipes organizou as cartas na mão, priorizando os desenhos iguais. Talvez 
esta característica seja mais fácil de identificar e comparar do que as existentes nas 
fotografias. Por outro lado, a equipe adversária apenas reuniu as cartas na mão e não se 
preocupou em organizá-las, talvez porque ainda não tivesse encontrado nenhum critério 
de semelhança. Os componentes da segunda equipe estavam escolhendo uma carta para 
começar a jogar e, para isso, examinavam a relação com as outras cartas que tinham na 
mão, talvez tentando organizar uma seriação do processo de divisão. 
 
Jogada 1 
 A equipe B escolheu, ao acaso, a carta correspondente à peça 6/6 (última fase de 
foto e de esquema). 
 

 
 

Jogada 2 
 A equipe A discutiu muito baixo, mas foi possível identificar que os alunos se 
basearam no esquema (o desenho é supostamente uma informação conhecida) para 
inferir o conteúdo da foto (as fotos nunca foram vistas antes), presente na carta que foi 
colocada na mesa pelos oponentes. Como eles já haviam aprendido este conteúdo na 
escola por meio de esquemas, apoiavam-se neles como algo conhecido para inferir as 
características presentes nas fotografias. Tentaram identificar e diferenciar o núcleo na 
fotografia, comparando-o com o círculo preto destacado no esquema, embora D 
acreditasse que o núcleo era a bola amarela (o nucléolo).  
- Aqui é o núcleo. (D) 
- Não, aqui é o núcleo.(C) 

 

Quando tomaram a decisão, C esclareceu com firmeza o critério de correspondência. 
Na verdade, elas escolheram corretamente um esquema de citocinese idêntico ao que já 
existia na primeira carta. Os primeiros elementos abstraídos no esquema e na foto 
parecem ser os contornos arredondados e os círculos internos que, no esquema são o 
contorno da célula e o seu núcleo, porém na fotografia, estas formas correspondem ao 
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contorno do núcleo e ao nucléolo. Suponho que a imagem mental correspondente aos 
elementos que identificaram na fotografia seja semelhante à categoria 1 descrita na 
seção sobre a história da ciência, na qual  é possível compreender que há uma cavidade 
com um contorno, mas ao contrário da categoria construída a partir da história da 
ciência, os alunos já sabiam da existência de um núcleo em função do aprendizado 
escolar. Assim como na categoria 1 científica, a compreensão inicial da célula por estes 
alunos é de uma estrutura sem significado quanto à organização e função de seus 
elementos, bem como na produção da vida. Ela é apenas uma imagem externa. 
- Eu esqueci o nome disso. Escolhi essa porque são duas células bem próximas com 
esse negocinho no meio. Não sei o nome. É um redondinho. (C) 
 

          Imagem mental de 
categoria 1 

 
- Eu concordo. (B) 
- Você não vai falar se está certo ou errado?(Ca) 
- Não, quem decide são vocês. (E) 
 
Jogada 3 
 Na equipe B, os alunos discutiram pouco e B arriscou logo uma carta, pois se 
empolgou com o que pôde compreender da discussão entre os adversários. A carta 
estava correta, mas a justificativa indicou que eles acreditavam que, na citocinese, as 
células deveriam estar sempre separadas ao final. Desta vez, foram obrigados a arriscar 
uma carta nova, mas usaram uma estratégia que, nos diálogos anteriores, tinha se 
mostrado a mais simples: basear-se no esquema conhecido para descobrir uma 
fotografia correspondente. Usaram também mais uma informação conhecida para fazer 
esta inferência: o mesmo argumento dos adversários. Acredito que seja ainda a mesma 
categoria de imagem mental , a categoria 1. 

- Bom, é essa carta pelo mesmo motivo delas. Porque aqui já tá separando duas 
células e é a única carta que a gente achou que já tá separando duas células. 
Elas tão quase separadas.(B) 

 

     imagem mental 
 
Jogada 4 
 A equipe A passou a discutir a escolha da próxima carta. Estavam indecisos, 
tentaram uma carta, mas logo se arrependeram e trocaram-na. Dessa vez, precisavam 
encontrar um novo critério de correspondência, pois as duas pontas abertas do jogo 
ofereciam fases que ainda não haviam sido discutidas.  Os alunos da equipe A já 
conheciam os cromossomos e as fibras do fuso das aulas e sabiam identificá-las no 
esquema. Neste, as fibras são as linhas pretas finas e os cromossomos são as estruturas 
em verde e vermelho no centro. Contudo, confundiram estas duas estruturas nas fotos, 
pois acreditaram que os fios roxos da foto correspondiam aos fusos, e não conseguiram 
encontrar os cromossomos, supondo que eles deveriam estar no espaço entre os fios 
roxos. Na verdade, eles não lembraram que os cromossomos se separavam na fase 
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seguinte: a anáfase. Estavam pensando apenas de forma sincrônica, estática, limitavam-
se a fazer correspondências entre as várias estruturas que estavam na carta de uma 
determinada fase, mas não imaginavam as mesmas estruturas em movimento ao longo 
do tempo, o que correspondia às demais fotografias com o mesmo padrão de coloração. 
Mais adiante, começaram a compreender a lógica da construção das cartas quando 
questionaram a possibilidade de existir na mesma peça uma foto e um esquema de uma 
mesma fase.  

Outro fato importante é que trocaram a localização do contorno da célula em 
relação às primeiras jogadas, mas não tomaram consciência disso justamente porque 
ainda não usaram a comparação entre as fotografias com o mesmo corante. O contorno 
na peça em jogo foi compreendido como o retângulo cinza, pois os cromossomos são os 
fios roxos. Na carta da jogada anterior, por exemplo, os contornos retangulares foram 
ignorados e a substância roxa que estava concentrada no centro foi tida como a célula. 
Nesta jogada, estabeleceu-se o início da construção de nova categoria de imagem 
mental, na qual há significado para alguns dos elementos do conteúdo interno da célula: 
os fusos e os cromossomos.  
- Será que é essa? Estão juntas... Na verdade essa é quase igual à essa. (D) 
- Por que você acha que é quase igual? (E) 
- Porque aqui tem as fibras com os cromossomos e aqui também. Parece que tão 
puxando. Aqui são as fibras e os cromossomos deveriam estar aqui, mas não estou 
vendo.(Ca) 
- Essa eu acho que é, mas nunca pode estar junto porque o desenho é igual. Não pode 
existir uma carta com a foto e o desenho iguais?(D prefere a carta A e descarta a carta 
B) 

 “Compram” mais uma carta da mesa, mas ela não pôde ser usada. Não colocam 
nenhuma carta na mesa. 
 

     1ª tentativa de correspondência 
 

  2ª tentativa de correspondência    
Nova categoria  

de imagem 
mental 

 
Jogada 5 
 Da mesma forma que na jogada anterior, a equipe B aprende com a discussão da 
equipe A e utiliza o mesmo argumento, o que lhes garante uma vantagem, pois corrigem 
a decisão da outra equipe e escolhem a carta correta referente à fase de metáfase. A 
imagem mental da equipe anterior estava construída baseada no esquema, mas a equipe 
B conseguiu aplicá-la também para a foto, ao fazer inferências mais adequadas em 
relação ao tamanho e importância dos elementos componentes do interior da célula: 
cromossomo e fuso. Assim, para este grupo, os cromossomos precisam ser maiores e 
mais visíveis. Por outro lado, ao aprender com a discussão da outra equipe, talvez 
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tenham iniciado as comparações diacrônicas, pois puderam comparar as fotos de uma 
mesma seqüência de divisão celular apresentadas pela outra equipe na jogada anterior, 
mas ao contrário de seus oponentes, conseguiram dar sentido ao que viam. As duas 
equipes já discutiram o final da divisão (citocinese) e agora, esta equipe, está tentando 
se localizar sobre o passo anterior: o posicionamento dos cromossomos e a migração 
para cada lado da célula na metáfase e na anáfase. Esse tipo de raciocínio diacrônico 
permitiu aos alunos libertarem-se do contorno da célula e focalizar a atenção apenas nos 
elementos internos, visto que na carta escolhida, a coloração não permite visualizar a 
célula inteira com seu contorno. Foi preciso inferir que o fundo da fotografia apresenta 
o resto da célula. 
 Passada a jogada, a entrevistadora dá uma pista, comentando a relação das peças 
com o jogo de dominó tradicional. 
- Pode existir peça com foto e esquema da mesma fase, assim como existe no dominó a 
peça 3 e 3. ( E) 
- Então a gente acha que esses fios roxos são os cromossomos aqui no centro. Parece 
que o rosa tá puxando os cromossomos e aqui no desenho também, para as pontas. Pode 
ser?(B) 

           
Imagem mental 

Jogada 6 
Na vez da equipe A, os jogadores lançaram um novo termo do vocabulário científico - 
pólo da célula - o que mais uma vez confirma o fato de que os alunos da equipe A já 
estudaram o tema, embora não tenham compreendido de fato o significado do que 
estudaram. Convém ressaltar o uso desse termo, pois ele demonstra a reorganização da 
compreensão da célula no seu aspecto “parte e todo”, pois os detalhes do núcleo e do 
citoplasma (cromossomo e fuso) são integrados e situados na célula ao longo da 
dinâmica da divisão celular. Além disso, os jogadores puderam rever sua hipótese em 
relação à jogada anterior por meio da explicação da diferença entre a metáfase e a 
anáfase dada pela equipe B. Aproveitaram também o raciocínio diacrônico e começaram 
a se situar em relação à seqüência cronológica dos eventos do ciclo celular, mas 
novamente preferiram buscar um esquema que pudesse corresponder à foto já 
conhecida. É a primeira vez que aparece no jogo o esquema da anáfase, embora a foto 
tenha sido discutida na jogada anterior. Acredito que para essa equipe “estudiosa” seja 
sempre mais fácil interpretar os esquemas do que as fotografias.  

-A gente tá na mesma idéia que eles (risos), que os cromossomos estão indo para os 
pólos.  

     imagem mental 
 
Jogada 7 
 A equipe B lançou outro termo científico no jogo – citoplasma - o que comprova 
que eles também têm algum conhecimento sobre o ciclo celular e, conforme a célula foi 
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tomando significado, foi possível integrar os termos que haviam estudado na escola à 
célula re-significada. Desta vez, a tomada de decisão demonstrou que já estavam “donos 
de um jogo mais seguro” do que no início da oficina. É interessante notar que essa 
facilidade ocorre justamente em relação à técnica fotográfica que não permite visualizar 
o contorno da célula e os núcleos. Isso nos leva a confirmar que a imagem mental 
realmente avançou e, além de conter elementos mais detalhados, os cromossomos e os 
fusos, também reorganizou as demais regiões da célula. O diálogo abaixo demonstra 
que o que não está visível pela técnica já está assimilado e é inferido em suas respostas. 
A construção de imagem mental já ocorreu nas jogadas anteriores e experimentou várias 
possibilidades de uso. Como sempre, Bruna justifica a escolha da carta pelo grupo.  

- Tem que falar por quê? Aqui também (estão) os cromossomos – no esquema - e 
aqui a gente acha que os cromossomos são esse laranja com amarelo – foto.( B) 

- E o verde?(E) 
- O verde é o citoplasma. (H) 
- Uma área mais ativa. (G) 
- Eu acho que aqui é o núcleo e onde está mais pretinho é o resto da célula, o 

citoplasma, não sei.(B) 
É importante ressaltar também que a resposta de B demonstra que, embora tenha 

avançado, ela ainda não compreendeu completamente o processo da divisão celular, 
pois é necessário que a membrana do núcleo se rompa e que ele deixe de existir para 
que os cromossomos possam migrar para os pólos da célula. B talvez venha a rever essa 
hipótese mais adiante no jogo.  
 

                
 

Jogada 8 
 A equipe A escolheu uma carta, colocou-a na mesa sem argumentar, a outra 
equipe assentiu e logo começou a procurar nova carta. A entrevistadora resolveu 
interferir para que a equipe explicitasse o seu pensamento. Carla demonstrou, em sua 
descrição, que a equipe estava identificando novos elementos no interior da célula. O 
foco do olhar torna-se cada vez mais detalhado e investigador, “passeando” e 
comparando os vários elementos entre as fotografias e os esquemas. O esquema 
selecionado na nova carta permitiu que a equipe deslocasse a posição do núcleo, que por 
hora do lançamento da carta 6/3 no jogo havia sido confundido com o nucléolo. Isso 
demonstra também que, ao longo das negociações entre as equipes, ambas identificaram 
o contorno desta célula – o retângulo cinza - que antes estava invisível para todos. Essa 
nova visualização foi necessária, pois quando discutiram as cartas anteriores, as duas 
equipes criaram novas possibilidades para a função e a estrutura dos cromossomos. 
Agora era necessário reintegrar este conhecimento, localizando-o na célula como um 
todo e, conseqüentemente, reconstruir a imagem mental. Desta vez a imagem é 
constituída de um maior detalhamento do núcleo e por um significado para ele. 
- Todo mundo concorda com tudo? Risos.(E) 
- A gente não gosta de fazer briga (risos e comentário de Ca). 
- A gente acha que é essa célula porque essa bola do meio aqui é o núcleo (mostra o 
círculo preto mais forte no desenho e o contorno roxo na foto) e que esse pretinho (o 
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nucléolo do desenho) é essa bolinha dentro (bola roxa menor na foto). Eu não lembro o 
nome disso. (C) 
       
 
 

            
 
Jogada 9 

É interessante notar que, embora as duas pontas abertas do jogo apresentem a 
mesma fase (prófase), a equipe B, teve que escolher alguma estratégia para resolver o 
desafio de lidar com uma fase nova. Optou por basear-se no esquema que, supostamente 
já lhes é conhecido, para buscar o desconhecido: a fotografia da divisão celular e por 
fazer as inferências necessárias para encontrar as correspondências. Essa estratégia de 
resolução de problema tem sido utilizada recorrentemente ao longo desta partida pelas 
duas equipes. A explicação de Bruna demonstra que ela está utilizando seus esquemas 
de conhecimento anteriores (conceituais) para identificar por predicação os 
cromossomos dentro do núcleo nesta nova situação, a qual impõe uma adaptação, visto 
que esta coloração é bastante diferente nas cartas anteriores.  Nesta adaptação, a equipe 
B precisou localizar o resto da célula novamente e identificar o núcleo.  
- A gente vai colocar esse aqui porque a gente acha que essa bola amarela (foto) é o 
núcleo e que esses risquinhos dentro da bola são os cromossomos que estão no meio. 
- Mas eu não acho! (D discorda para forçar a compra de uma carta, pois sua equipe 
está em desvantagem, mas não articula nenhum argumento). 
- A gente acha que o verde é o citoplasma e os risquinhos verdes dentro da bolinha 
laranja são os cromossomos (B retoma a explicação para convencer melhor os 
oponentes). 
- Eu acho que não é, vê aqui, por exemplo.(D) 
- Se não, ia ter um monte de cromossomos (refere-se aos vários fios verdes que 
identifica na fotografia) e aqui são só 4 (refere-se aos cromossomos condensados que 
identifica no esquema), não é assim.(C) 
 

       
 

Bruna parece não ter segurança suficiente para manter a discussão com os 
adversários, pois provavelmente não acreditou que deveria haver uma correspondência 
numérica entre os esquemas e fotos, já que preferiu escolher outra carta que também 
não contém 4 cromossomos visíveis.  

- Não? Então tá. Essa aqui? É?Pronto aqui, ó. (B) 
- Eu concordo (G).  
- Os cromossomos estão no meio. (B) 
- É verdade. (H e G) 

 

cromossomo 
nucléolo 

célula 

célula 

cromossomo 
nucléolo 
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           Imagem mental 
 
 
Jogada 10- 

A equipe A aceitou prontamente a carta proposta por Bruna e passou a discutir a 
escolha de uma nova carta para colocar na mesa. Nesse sentido, a análise diacrônica, 
efetuada nas discussões referentes às jogadas anteriores, instalou novas possibilidades 
de observação.  Nessa jogada, a equipe A percebeu detalhes referentes à forma dos 
cromossomos, em vez de manter-se apenas comparando sua movimentação. Dessa 
maneira, começam a reconstruir a imagem mental da organização do núcleo ao longo do 
tempo. A jogada anterior da equipe B apresentou uma carta onde os cromossomos estão 
condensados e, portanto, bem visíveis. Porém, essa característica foi tomada pela equipe 
A como se o núcleo estivesse “bagunçado” e, por comparação, escolheram uma carta na 
qual supõem que o núcleo esteja “arrumado”. É interessante ressaltar que esse tipo de 
observação pode gerar compreensão inadequada do vocabulário científico, pois segundo 
este, um núcleo organizado é aquele que contém uma membrana nuclear intacta – a 
carioteca. Para estes alunos, o termo núcleo organizado significa que os cromossomos 
estão uniformemente dispersos pelo núcleo. 

Um ponto extremamente relevante a ser destacado nesse trecho é que pela primeira 
vez, aparece a proposta verbal de que existam estruturas nas células que podem estar 
invisíveis nas fotos (não sei ainda se pelo tamanho ou se pela coloração). Neste caso, a 
estrutura invisível discutida é o nucléolo. 
- A gente vai colocar essa porque a gente acha que o núcleo está organizado, e aqui 
(foto da carta colocada na mesa na jogada anterior) os cromossomos ainda estão 
transformados (C). 
- Deixa eu pensar. Essa bolinha azul é o núcleo?... Eu não concordo (risos), para mim 
isso é uma célula que nem entrou em processo de divisão (B). 
- Mas ela não começou o processo de divisão! (Ca) 
- Mas ela, ah tá, mas ela não teria ficado assim? (B sente falta do nucléolo na foto, pois 
se a célula não entrou em divisão, ela acredita que esta estrutura esteja presente) 
- Tá, mas é que aqui a gente considerou o núcleo (todo o contorno azul da foto). Ô 
professora, me fala o maldito nome dessa bolota (refere-se ao nucléolo - risos).(C) 
- Já que está atrapalhando vocês, isso é o nucléolo (E). 
- Aqui (foto) a gente acha que tem o nucléolo, mas que a gente não está vendo (Ca). 
- E aqui o núcleo parece mais bagunçado (foto de prófase da jogada anterior) e aqui 
(foto de interfase da jogada atual) ele está mais certinho (D) 
- É, aqui o núcleo está mais organizado (pausa).  Dá para enxergar isso?(Ca refere-se 
ao fuso presente nos esquemas de interfase e de prófase) 
- A Carolina está me perguntando se dá para ver as fibras do fuso nas fotos. Depende 
da coloração que foi empregada para observar ao microscópio. Aqui há fotos em que 
vocês estão vendo as fibras e outras em que elas não estão visíveis.(E). 
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Jogada 11 
 A equipe B optou pela outra ponta do jogo novamente, pois lá estava a 
disposição um esquema de citocinese já bastante conhecido de todos, desde que foi 
amplamente discutido no início da partida. No entanto, instalou-se neste momento um 
novo foco de discussão para esta fase, foco este que já esteve presente de forma mais 
sutil na jogada 9: a possibilidade das fotografias não corresponderem exatamente em 
todos os detalhes fielmente ao esquema da fase. Esse aspecto é importante para a 
construção da noção de modelo científico, pois ele é uma abstração construída a partir 
de diferentes observações de exemplares da realidade. O modelo de uma cadeira é uma 
abstração da experiência com diferentes cadeiras, mas pode não corresponder 
exatamente a nenhuma em especial.  
- A gente vai por aqui porque as duas células estão se dividindo em duas (B). 
- Mas elas não estão separadas. (D) 
- Mas não tem nenhuma carta que tem duas células separadas (B). 
- Aqui (citocinese) já terminou a divisão e os cromossomos já estão descondensados 
(H) 
- Ah, não sei se eu concordo (C). 
- Eu concordo porque, olha aqui, elas estão bem separadas e aqui estão juntas. Tem 
alguma foto em que as células estão bem separadas? (D). 
- Se não tiver outro modelo de carta, então eu acho que está bom (C). 
 

      Imagem 
mental 
 
 

Jogada 12 
 Com a aproximação do fim do jogo, as emoções ficaram cada vez mais intensas 
e todos passaram a falar e gritar ao mesmo tempo. Percebi que se instalou um clima de 
torcida organizada. Foi impossível transcrever o final da partida, mas de algum modo a 
equipe A conseguiu reverter a desvantagem inicial e venceu a partida. 
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OFICINA 2A: 04/05/04 - 1º ANO ENSINO MÉDIO (GRUPO A) 
Equipe A: Ana Carolina (A), Gisela (G) e Maria Carolina (M). 
Equipe B: Juliana (J) e Carol (C) 
Entrevistadora (E) 
 
  Quadro geral da partida: 

 

               
           5/5   4/4   5/1 
 
 As orientações anteriores à partida não foram gravadas, mas foram descritas 
nesta introdução porque contém alguns indícios importantes. Este grupo de alunos 
nunca estudou o tema “ciclo celular” e nem mesmo qualquer outro tema referente ao 
conceito “célula”. Nesta escola, o currículo de biologia do ensino médio parte de 
conteúdos referentes aos elementos macroscópicos e aprofundam lentamente o estudo 
dos níveis microscópicos a partir do 2º ano Ensino Médio. A entrevistadora explicou as 
regras do jogo para o grupo de alunos e percebeu que tinham alguma noção sobre 
célula, talvez de experiências extra-escolares. Em seguida, explicou aos jogadores que 
as células podem se dividir e dar origem a duas exatamente iguais à primeira e que as 
ilustrações contidas nas cartas do jogo de dominó apresentavam fotografias ou desenhos 
de momentos diferentes deste processo de divisão celular. Quando a entrevistadora 
concluiu que todos estavam suficientemente esclarecidos, pediu que eles se dividissem 
em dois times para iniciar a partida. “Tiraram par ou ímpar” e começaram a organizar as 
cartas na mão. 
 A entrevistadora perguntou como cada equipe organizou as cartas na mão e 
soube que A, M e G agruparam as cartas com desenhos semelhantes, enquanto J e C 
colocaram todas as fotografias voltadas para cima, mas não encontraram nenhum tipo 
de semelhança entre as cartas.  
 
Jogada 1 
 Os alunos apoiaram-se na única informação supostamente conhecida: a de que 
algo denominado célula é único e depois se divide em duas partes. Com isso, o diálogo 
manifestou-se claramente com uma direção diacrônica, pois o foco do olhar ficou 
voltado para buscar as diferenças entre o “antes” e o “depois” de um processo de 
divisão. Inferiram que deveria haver alguns elementos que estavam reunidos 
inicialmente e que depois se separavam. Nessa direção, selecionaram os cromossomos 
presentes na foto (sem conhecer a denominação) por estarem reunidos em dois grupos, 
cada qual em um dos pólos de uma célula em processo final de divisão celular. Na 
verdade, apesar de destacarem os cromossomos, as meninas os definem como uma 
bolinha, eles são vistos como um conjunto amorfo, como o que entendem que seja o 
núcleo. Uma das frases de G confirma esta suposta imagem mental, pois ela indica as 
bolas amarelas do desenho (os centríolos), como os núcleos correspondentes à massa de 
cromossomos da fotografia. Porém, o olhar também se desloca da parte para o todo, 
pois comparam a separação dos núcleos em relação ao contorno da célula como um todo 
e descrevem duas prováveis divisões. Para elas, primeiro o “núcleo” se divide, mas a 
célula persiste inteira por um tempo, antes de se dividir. 

Convém ressaltar que as alunas desse grupo não se baseiam nos esquemas para 
inferir elementos das fotografias, pois também o esquema lhes é desconhecido. Com 
isso, escolheram focar o olhar em uma fotografia e tentar desvendar qual poderia ser a 
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carta com um esquema correspondente, ou seja, assim como no processo científico, elas 
estão tentando investigar a realidade, abstraindo alguns de seus elementos para criar um 
modelo científico. Os alunos do 3º ano faziam o oposto. Como tinham entrado em 
contato com esse conhecimento de uma forma sistematizada, usavam do esquema para 
tentar ler a realidade.  
 Outro aspecto que julgamos essencial apresentar é o fato de que as três jogadoras 
da mesma equipe discutiram bastante, discordaram em alguns momentos, negociaram e, 
por fim entraram em acordo antes de colocar uma carta na mesa. Houve um clima de 
cumplicidade em torno da superação de um desafio, enquanto no grupo de 3º ano, houve 
sempre um aluno que liderava cada equipe e que se destacava na tomada de decisões, na 
argumentação perante a outra equipe, pois não estavam reunidos em torno de uma 
descoberta, visto que todos já haviam estudado o tema nas aulas e julgavam que já 
deveriam saber as respostas certas. O clima lúdico demorou a ocorrer na 1ª partida do 3º 
ano, mas nesta partida ele se estabeleceu desde o princípio.  

 
- É. Tá meio junto (cromossomos vistos como núcleos na fotografia) e lá também 
(esquema). Sei lá.(A) 
- Eu acho que a gente não tem. (G) 
- Nem esse aqui? Esse aqui não pode ser? (A) 
- É, pode. Porque ainda tá junto, mas, tipo, já tá bem separado (risos). (M) 
- Ah, eu não sei. (G) 
- Eu acho que essa serviria. (M) 
- Por que você acha que não pode ser? (A) 
- Porque eu acho que esse seria tipo um só, entendeu? (G) 
- Não entendi. (M) 
- Ah, eu também acho (aponta para outra carta). Eis a questão, né? (A) 
- Não, esse ainda tá junto. (vê no esquema de anáfase uma célula inteira, ainda sem 
divisão, e acredita que na foto a célula já esteja separada). (G) 
- Esse tá separando. Ainda tá junto, mas tem os dois. (ou seja, é uma célula, mas tem 
dois grupos de cromossomos. A linguagem fica pouco descritiva, pois ainda não 
conhecem esses elementos). (A) 
- A gente tem que comprar. (ainda não viu os mesmos elementos que as colegas).(G) 
- Não, dá sim. Eu acho que dá para por essa carta porque ... tipo... foi o que ela falou, 
elas ainda tão juntas. (M) 
- É, pode. Porque ainda é uma fase. (G) 
- Então, decidimos. É, vamos pôr, se elas não aceitarem, a gente compra. (ainda estão 
inseguras, pois demonstram a falta de convicção para as adversárias durante a 
negociação). (M) 
- Oh, a gente pôs essa porque aqui ainda tá junto, né? E já tem ...(A) 
- Duas bolinhas separadas (esse comentário demonstra que G está focalizando uma 
estrutura diferente das colegas, como veremos adiante). (G) 
- Deixa eu perguntar para entender melhor: o que está junto? (E) 
- É um ...a célula não tá separada ainda. (G) 
- A célula ainda não,...(A) 
- Não tá separada, é uma coisa só. (M) 
- Ela está se separando, como direi? Por dentro.(A) 
- E o que vocês falaram das bolinhas?(E) 
- Que tem duas bolinhas aqui, né? (os centríolos no desenho).(G) 
- Mas é claro que devia dizer que isso é um núcleo, sei lá, uma parte que tá mais 
concentrada. Só que...(M) 



 

 

103 

103 

 

          Imagem mental  
 

 A experiência de relacionar a massa de cromossomos da fotografia com as bolas 
amarelas do desenho e a negociação exaustiva dentro do mesmo grupo possibilitou 
rever as primeiras concepções, pois as três meninas estavam tratando de elementos 
diferentes. A dúvida que se instaurou levou-as a comparar os elementos que estavam 
vendo neste par de cartas com os que estavam presentes em outras cartas e a perceber 
inconsistências na aplicação da hipótese de relação entre cromossomo (foto) e centríolo 
(desenho). Essa impossibilidade leva o grupo a construir nova hipótese e esta reúne 
novos dados das cartas e amplia a observação para um maior número de detalhes 
presentes nas imagens. Em vez de simplesmente coletar dados sobre a estrutura, elas 
começam a construir um mecanismo explicativo para a divisão celular e, neste sentido, 
fazem relações causais. Inferem que as bolas amarelas (centríolos) não são os núcleos e 
que elas puxam fios presentes no interior da célula (os fusos), que por sua vez puxam os 
cromossomos.  
 Convém ressaltar também que as jogadoras supõem a possibilidade de existir 
elementos inventados nos desenhos para explicar as fotografias e que esta hipótese 
permitiu o salto no tipo de imagem mental. Trata-se do início da compreensão de como 
se constrói um modelo científico.  
- Mas sabe o que eu acho? Ó, porque todas as fotos (confunde foto e modelo), todas as 
figuras (desenhos), tem essas bolinhas em algum lugar. Mas nem todas as fotos têm as 
duas bolinhas na célula (reflete sobre a identificação com o núcleo).(G) 
- Não, mas é que... ah, tá, é mesmo ( risos, A também descobre os centríolos nos 
esquemas).(A) 
- Deve ser imaginário, mas é um desenho gente. Acho que é só pra localizar.(J) 
- Eu não entendi o que são essas bolinhas amarelas que tem em toda foto.(M) 
- Tá vendo essas linhas (fuso no desenho). Elas tão indo pra cada negocinho desse 
aqui. (A) 
- Então, só que isso daqui é imaginário.(J) 
- Quer dizer, eu acho tipo assim, tá puxando essas coisinhas coloridas (fuso puxa os 
cromossomos). Essas bolinhas tão puxando as linhas, as linhas devem ser imaginárias, 
mas elas devem representar alguma coisa. (A) 
- Então a gente aceita. Não tem nada pra falar.(J) 

         Imagem mental 
 
 
 
Jogada 2 

Não foi possível transcrever a discussão entre J e C sobre a escolha da carta, pois 
as duas são muito tímidas e sentiam-se menos capazes do que as colegas de outro time 
visto que já se conheciam das aulas e tinham experimentado fracassos escolares 
constantes. As duas compraram várias cartas antes de arriscar colocar uma na mesa e ao 
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fazê-lo não justificaram a escolha. Toda a discussão se desenrola com as adversárias e, 
em nenhum momento a dupla jogadora da vez se manifesta. A falta de informação 
verbal nos levou a fazer uma hipótese de imagem mental baseada apenas na 
correspondência entre as cartas. Talvez J e C tenham identificado as células como as 
manchas esverdeadas e os núcleos como as manchas vermelhas e amarelas na fotografia 
e estejam correlacionando estes elementos ao contorno da célula e aos núcleos (imagem 
mental tipo 1).  
- Acho que é esse (J). 

         Imagem mental 
 

No entanto, as jogadoras A, M e G reelaboraram esta imagem ao longo das 
discussões que fizeram na jogada anterior. Há nova discussão em torno das 
correspondências entre o desenho e a foto. Para G, as cores têm de ser as mesmas e, 
portanto a foto e o desenho ainda parecem ser idênticos. Para A, já está bem clara essa 
distinção, o que lhe facilita tomar decisões. A desenvolve uma hipótese bastante 
elaborada onde desenvolve duas possibilidades para a fotografia e nas duas argumenta 
contra a jogada das adversárias. A tenta localizar a posição dos cromossomos em 
relação ao contorno da célula que não está visível na fotografia e consegue pensar em 
dois locais prováveis para este contorno, ou seja, está desenvolvendo possibilidades 
para o uso dos esquemas conceituais sobre o núcleo, cromossomos e célula. A e M 
reformularam novamente a imagem mental, compondo todo o interior da célula, pois 
suas falas ressaltam o citoplasma (fundo preto e branco na foto e desenho 
respectivamente). A diferença entre as duas imagens mentais consiste na compreensão 
ou não dos detalhes do núcleo, os cromossomos. O núcleo pode ser visto como um todo 
ou como o movimento dos cromossomos dentro de um todo que é a célula. A diferença 
está na busca da compreensão do que é fundo e do que é o elemento principal na 
imagem.  

Outro aspecto importante existente neste trecho é o valor das analogias para 
tornar algo tão distante e desconhecido como o mundo microscópico das células em 
algo mais próximo. G faz a relação entre os cromossomos e as minhocas.  
- Posso dar um argumento contra? Aqui elas tão totalmente separadas (desenho). Tipo, 
não  tem nada que grude nenhuma delas. Aqui tem (foto). (A) 
- Não, até tem. Mas é um negocinho muito pequenininho aqui.Parece que eles ainda 
tão... ainda tão perto, meio que se distanciando assim.(M) 
- Qual outro desenho você colocaria aqui?(G) 
- Porque a célula tá junta aqui. Por exemplo, eu acho que até esse daqui (desenho da 
anáfase) combina mais com essa foto do que esse por causa que ó, essa aqui parece que 
eles ainda tão juntos (ainda não iniciou o processo de divisão citoplasmática).(A) 
- É a mesma coisa, mas o que é verde e vermelho? Tem que ter coisa da cor, né? Não 
sei. Mas ó, tem cores que é rabisco e esse não. Esse é uma minhoca.(G) 
- Tem umas bagacinhas aqui.(M) 
- A gente vai concordar ou não com a carta?Eu acho que não.(A) 
- Eu não acho nada.(G) 
- Você acha que não?(M) 
- Eu acho que não porque se está certo que isso tem uma coisa em volta (o preto na foto 
seria o fundo da célula), então tá junto (é uma célula); e aqui não tá totalmente junto. E 
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se elas estiverem erradas e estiver separado (na foto existir duas células, uma em cada 
grupo e cromossomos). Então tá separado e aqui não tá totalmente separado.(A) 
- Então porque ó. Olha aqui. O fundo é preto, tem um negócio verde e um negócio 
laranja (foto). (G) 
- Mas essas cores...Lembra que ela falou que é, tipo, um pigmento, só para diferenciar 
as fotos? (M) 
- Então, mas quando você põe o pigmento, eu acho que o pigmento pegou em algumas 
células e em outras não. Tipo ó.(G) 
- Não. Usou pigmento diferente.(A) 
- Não, tá, mas eu acho que, por exemplo, aqui só vai tá separado mesmo quando (risos) 
tiver alguma coisa no meio. (G) 
- É. Pode ser. É eu acho que também. Sim, como aqui for ser branco (fundo da célula 
no desenho), aqui vai ser preto (fundo da célula na foto). (M) 
- Eu acho que é como eu falei. Não sei qual das duas que tá certa. Ou tem alguma coisa 
em volta e realmente elas tão juntas, as duas (células). Ou então, não tem nada em 
volta e elas tão totalmente separadas. E aqui (desenho) não tá totalmente separada, 
nem totalmente junta. (A) 

          X         Imagem mental 
 
Nova jogada 2 
 A discussão entre J e C é muito baixa. J justifica a carta colocada, pois aproveita 
o que aprendeu com a discussão entre as adversárias. Nessa direção, ela confirma que 
está vendo duas células separadas. Porém a sua resposta indica também que está 
focalizando ainda um plano pouco detalhado: a separação ou não das células. Não há 
menção aos seus elementos internos. Novamente as adversárias discutem a localização 
do núcleo e cromossomos em relação ao espaço da célula inteira. Este trecho da partida 
é extremamente interessante, pois as jogadoras discutem baseando-se em imagens 
mentais diferentes e, com isso, fica difícil encontrar o ponto comum.  

 

 

    =    duas células separadas na imagem mental 
 

  OU   uma célula com o  
conteúdo interno( cromossomos) se dividindo 

 
      
- A verdade é que eu também não concordo (risos). Mas como eu não queria comprar 
outra carta. Já tinha comprado muito (J e C discutem e colocam outra carta) A gente 
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colocou essa daqui porque elas também tão se separando e não chegaram a se separar 
totalmente.(J) 
- Não sei, mas pela cor disso, elas ainda tão meio juntas (na foto). Lembra do negócio 
do branco? Aqui, tipo, se fosse o branco (branco do desenho-cinza), seria isso (o preto 
da foto); e aqui (mostra os núcleos), sei lá, seria o verde, mas ainda tem o laranja. Mas 
quem decide é o grupo. Se vocês concordam, não posso fazer nada.(A) 

 

Do mesmo modo que no primeiro encontro dos alunos do 3º ano, neste trecho, G 
passa a desconfiar da possibilidade de existir uma fotografia correspondente a um 
desenho na mesma peça de dominó, o que pode permitir a compreensão da lógica da 
construção do jogo e implicar na análise formalizante que será efetuada na primeira 
situação-problema.  
- Por exemplo, eu acho que esse daqui ia combinar com esse, só que não teria como ser 
isso porque tá na mesma carta (compara foto e desenho de anáfase da mesma carta, 
que já tinha sido indicado antes por A). (G) 
- Mas tem mais desenhos deste.(A) 
- Mas será que colocariam uma igual na mesma carta?(G) 
- Ué, pode ser.(A) 
- Não, mas aqui é uma célula (desenho) e aqui são duas (foto).(J) 
- Não. Aqui é uma que tá se separando e aqui é uma...(A) 
- Ainda tá junto, meu.(G) 
 

Mesmo apresentando uma imagem mental mais evoluída, uma frase de A 
demonstra que ela acredita que o centríolo do desenho é o núcleo e que, portanto, os 
cromossomos ficam externos ao núcleo. Assim, ela criou dois conceitos independentes 
que, em algum momento, precisarão ser integrados em um só. 
- Ainda tá junto, mas tá quase separado, entendeu? E aqui ainda tem o negócio laranja. 
Se a gente levar em consideração que o laranjinha é o núcleo. (A) 
- Eu tenho que ser contra?(G) 
- Não. Preste atenção.Vê se vocês concordam? Como é que a gente vai dizer que no 
desenho é a mesma coisa que esse negócio laranja? Aqui (na foto) ainda tá juntando, 
ainda tão meio juntos. E aqui, tipo eles já tão separados. A única coisa que tá juntando 
é aquele negócio branco ou aqui neste caso, o preto.(A) 
- Sabe o que é, isso tá indo contra a minha ética profissional, gente, porque eu tô 
achando que tá certo, mas eu não posso falar que tá certo. (M) 
- Lógico que pode.(G) 
- Claro, pode falar.(A) 
- Se vocês acham que tá certo, então tá certo, né. (A) 
- Mas elas tão cheias de carta. (G) 
- Já comprei o baralho inteiro pra achar essa.(J) 
- Não é que eu acho que tá certo, mas eu não tenho nenhum argumento contra. (M) 
 
 A retoma a sua primeira explicação sobre o núcleo e os cromossomos e os 
integra. Os cromossomos (mesmo sem citar o nome que desconhece) ou fios estão 
dentro do núcleo, e na foto corresponde às manchas vermelhas e amarelas, enquanto a 
bola amarela do desenho, ela considera que esteja fora do núcleo e que corresponda à 
mancha verde. A sua imagem mental mais elaborada lhe permitiu fazer novas relações 
entre os elementos.  
 A é mais flexível que as colegas, pois ao mesmo tempo escuta a todas e aprende 
com as várias sugestões. Quanto mais pobre é a imagem mental, menos as colegas 
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conseguem escutar umas às outras e avançar com essa troca. É interessante notar que 
ainda que possua argumentos mais elaborados e observe mais elementos, A sempre 
negocia e aceita a opinião das colegas.  
- Você acha que não é assim porque tem o laranja junto? É o que eu entendi...Mas aqui 
também tem uma parte laranja (centríolo do desenho).(G) 
- Então, bom, eu acho que isso (centríolo) seria o verde (foto). Não é o laranja. Porque 
o laranja (da foto), eu acho que seria parte do núcleo. (A) 
- É, tá errado. Tentaram enganar a gente. (G) 
- Tá certo. (J) 
- Pode tá certo. Mas eu acho que tá errado.(A) 
 
 M resolveu repensar a primeira jogada que fizeram, mas considera que se 
fizeram estava correta e a atual é que deve estar errada. Na verdade, ela está 
comparando uma foto de célula vegetal (1ª jogada) com uma de célula animal (jogada 
atual). Além disso, o tipo de coloração enfatiza elementos diferentes em cada tipo de 
célula. Ainda que haja uma resistência inicial, M percebeu a contradição entre as duas 
jogadas e permitiu que a equipe pudesse discutir a contradição e reorganizar a 
compreensão das fases. À princípio, o centríolo do desenho tinha sido correlacionado 
com o grupo de cromossomos da foto e, agora eles precisam ser repensados para serem 
localizados dentro da célula, que por sua vez está sendo revista quanto ao estágio de 
divisão de seu citoplasma.  
 J não entende exatamente o conteúdo da discussão das adversárias, mas também 
avança, quando começa a se questionar quanto à lógica da construção das cartas, pois 
pensa relações entre a foto e o desenho de uma mesma carta. Nesse instante, ela 
consegue rever sua primeira hipótese e troca a carta que colocou na mesa.  
- Mas a gente mesmo pôs essa carta aqui ó (compara com a jogada 1).(M) 
- Eu tô convincente (sic, convencida).(A) 
- A gente pôs essa carta aqui (colocou a foto de telófase no modelo de anáfase) porque 
esse aqui tá todo junto. Agora esse aqui tá separado. Então não pode ser a mesma 
carta. Porque na nossa tava mais junto em volta.(M) 
- Do que você tá falando?(J) 
- Tipo, aqui a gente mesmo colocou a carta, o nosso grupo mesmo.Daí agora, ela tá 
falando que tá achando que esse aqui (foto de anáfase da jogada 2) pode ser esse aqui 
(modelo de anáfase da mesma carta). Mas não é porque a célula tá muito junta. Não 
pode ser o mesmo desenho. (M) 
- Tá, mas elas não falaram isso quando a gente pôs a carta, então não interessa. Agora 
a gente não concorda. (A) 
- Eu concordo com a Ana, mas ela (M) dá um monte de argumentos também.(G) 
- Psora, rapidinho. Essa parte tem alguma coisa a ver com essa? (pergunta se o 
desenho e a foto da mesma carta precisam ter relação).(J) 
- Num jogo de dominó, um lado da peça é independente do outro lado. Não precisam 
ser iguais. O que você precisa prestar atenção é nas semelhanças entre a foto e o 
desenho que você está encaixando.(E) 
- Tá, então eu não entendi o que elas falaram. Ó (para A), ela falou que essa não tem 
nada a ver com essa (foto e desenho da mesma carta).(J) 
- Tá, mas a gente não tá discutindo isso. A gente tá discutindo essa outra carta, a que a 
gente colocou antes e essa foto é um desenho igual a esse. (A) 
(J olha em suas cartas e coloca o desenho de anáfase) 
- Tá aqui a carta. É essa porque as duas ainda têm uma ligação. (J) 
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- Ela tem o mesmo argumento que eu falei. Não tem o que falar. Agora a gente que não 
tem carta. (M) 
 

      
 
 
Jogada 3 
 A, G e M aceitaram a carta colocada por J (C nunca falava nada) e começaram a 
discutir a escolha da próxima carta. Assim como nas jogadas anteriores, as meninas 
estão procurando um desenho que se relacione com a foto que está na mesa. Por algum 
motivo, é mais fácil basear-se na foto do real e buscar o modelo que lê esta realidade. 
Além disso, essa estratégia se mostrou mais interessante, pois estavam treinando-a até 
agora. Entretanto, a dificuldade fez com que observassem a outra ponta do jogo, onde 
havia um desenho para selecionar uma foto. Além do desenho já ter sido bastante 
discutido, a fotografia que apareceu em uma das cartas era da seqüência da foto da 
segunda jogada, o que lhes permitiu fazer o raciocínio diacrônico, comparando o 
desenrolar no tempo de uma determinada divisão celular. Esta comparação permitiu 
perceber que as duas células estão mais separadas na segunda foto e que também os 
núcleos se distanciaram e se organizaram melhor. Nesse trecho, acreditamos que a 
reconstrução da imagem mental que partiu de A já está presente em M e G. 
- É sério mesmo. Vai comprando. (G) 
- Vai comprando, elas adorando (risos). Ah, psora sempre sai os mesmos desenhos. 
Olha que mancada... (Pausa) Ah, mas tem esse outro lado aqui. (M) 
- Aqui? É. (A) 
 -Mas aí eu não vou concordar.(G) 
- Calma aí. Esse?(M) 
- Esse eu acho que é. O último.(G) 
- Olha a foto. Calma aí.(A) 
 

          
 
- Mas aqui já tá quase separado. Eu acho que tá bom. (M) 
- Vão acabar com a nossa amizade extraclasse.(A) 
-Tá a gente vai por essa por causa que elas, parece que é uma coisa só, entendeu? Só 
que tá o núcleo separado. (G) 
- Porque segue o conceito de que tem alguma coisa em volta. Ó, se você seguir o 
negócio, tem alguma coisa em volta daqui. Vamos dizer que essa coisa em volta 
(membrana no desenho) seria isso (algo invisível no fundo preto da foto) daqui e esses 
dois daqui (núcleos dos desenhos) seriam esse daqui (apontou as manchas vermelhas 
na foto). (M) 
 

 J percebeu uma contradição, pois no início do jogo as adversárias 
correlacionavam o núcleo das células presentes nas fotos com a bola amarela dos 
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desenhos (o centríolo) e dessa vez, elas nem comentaram a presença do centríolo. 
Novamente, a descoberta de uma contradição permite que A faça inferências novas. Ela 
compara desenhos das várias cartas que já estão na mesa e, ao perceber que essa 
estrutura está sempre presente, supõe que ela não seja sempre visível, o que indica um 
novo patamar de imagem mental. Dessa vez, proporcionado pela construção da noção 
de modelo científico, ou seja, algo que é inferido sobre uma realidade não visível.  
-Tá vocês falaram. Então isso daqui, cadê (o centríolo)?(J) 
- É isso aqui.(G) 
- Então, mas nem sempre tá mostrando.(A) 
- Eu acho que essa ta errada. (M) 
- Porque aqui, ó. Você tá vendo. Tem duas bolinhas (indica região amarela na foto).(A) 
- Acabou o jogo. Quantas cartas vocês têm?(E) 
- Sete. (J) 
- Seis (comentam felizes). (G) 

   Imagem mental 
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OFICINA 3A : 04/05/04 - 1º ANO ENSINO MÉDIO (GRUPO B) 
Equipe A: Karen (K) e Natália (N) 
Equipe B: Felipe (F) e Gabriela (G) 
Entrevistadora (E) 

 
Quadro geral da partida: 

 
 

      
   5/1    3/3    3/5 
 
 
 Início 

          
       5/1   1/3        2/3 

 

 

 

          
  1  /4   4/3 

 
 

N e F chegaram para a primeira oficina de jogos com as cartas já estavam 
esparramadas sobre a mesa. K e G chegaram atrasadas quando o jogo já estava em 
andamento. Reiniciamos o jogo para que as duas pudessem participar. 

Os alunos deste grupo também não aprenderam este conteúdo na escola, mas já 
têm alguma noção sobre célula, como pudemos constatar no diálogo durante o jogo. F 
estava ansioso e logo começou a mexer nas cartas e a fazer perguntas. Ele percebeu que 
havia várias cartas com desenhos iguais e queria entender o motivo. N procurou alguma 
seqüência nas cartas, pois sabia que havia um processo de divisão celular acontecendo. 
Eles partem de raciocínios diferentes, mas ambos já buscam em si mesmos o que é 
conhecido para tentar fazer as inferências necessárias durante o jogo, ou seja, tentam 
antecipar algo.  

A entrevistadora tentou chamar a atenção dos outros jogadores e concentrar as 
observações, focalizando nas perguntas de F e de N. 
- O Felipe está me perguntando se essas cartas têm desenhos iguais. Por que você 
resolveu fazer esta comparação antes de começar o jogo?(E) 
- Ah, sei lá, tipo, eu queria saber se tem alguma relação, se é a mesma célula, sabe?(F) 
- Eu acho que é uma seqüência.(N) 
- Você acha que tem uma seqüência aí Natália?(E) 
- Eu acho.(N) 
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- Então o Felipe acha que tem cartas iguais e a Natalia acha que elas são uma 
seqüência.  E vocês? Acham que essas observações podem ajudar de alguma 
maneira?(E) 
- Acho que sim, tipo na hora que você for olhar o desenho e ficar assim na dúvida de 
um de do outro. (F) 
- Porque você já pode saber a seqüência. (N) 
- Vamos jogar uma partida. Não esqueçam que combinamos de negociar cada carta 
que vai para a mesa. Todo mundo já tem 4 cartas? Tira par ou ímpar pra ver quem vai 
começar. (E) 
- Pode começar com qualquer carta?(N) 
- Pode. (E) 
 
Jogada 1 

       
 As perguntas demonstraram grande curiosidade em descobrir o conteúdo e a 
lógica do jogo. Embora exista a preocupação com o certo e o errado, o grupo é bastante 
acolhedor. F optou por escolher uma foto que correspondesse ao desenho que estava na 
mesa.  
- Pronto, vai lá (risos), N colocou a primeira carta na mesa (está indicada no quadro 
geral da partida). Psora, no final, quando a gente não mexer mais com esse jogo, você 
vai explicar o certo para a gente?(N) 
- Vocês vão descobrindo. Vai chegar uma hora em que vocês vão saber melhor o que 
são estas cartas. Mas de qualquer jeito, depois eu explico o que vocês quiserem saber. 
(E) 
- Ah, tá...(N) 
- Sou eu, né? Bom...É essa porque parece que tá bem concentrado, aqui é bem 
concentrado ele vem para o núcleo.(F) 
- Onde está concentrado? Mostra para a gente poder entender melhor. (E) 
- Assim, tipo, ele tá como se fosse uma bola, entendeu? Tá bem fechado. Não tá 
separando igual aqui - aponta a outra fase indicada pela foto na mesma carta da mesa, 
uma carta representativa da telófase. (F) 
- Então concentrado é esse roxão aqui?(E) 
- É, seria, assim como se fosse uma bola.( F). 
- E aqui no desenho a bola concentrada é o quê? Que parte? Aponta lá.(E) 
- Inteiro assim, tipo, como se fosse, entendeu? (aponta o contorno do núcleo no 
desenho: o círculo tracejado preto). (F) 
          
 
 Embora os dois (N e F) se baseiem em uma imagem mental de célula 
correspondente a uma bola com outra interna (o núcleo), eles estão tentando localizar 
este conteúdo, abstraindo elementos diferentes na foto e no desenho. Para F, o contorno 
do núcleo da foto e do desenho correspondem, mas parece que ele entende que isso seja 
a célula. Para N, o núcleo da foto é o nucléolo do desenho. No entanto, a imagem 
mental de F parece conter elementos dentro do núcleo, pois ele diz que algo está se 
aproximando ou se concentrando rumo ao núcleo. 
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Há outro indício especialmente interessante na fala de N quanto à forma como se 
observam os elementos da célula real. Para ela, o desenho não corresponde exatamente 
à foto em relação ao tamanho dos elementos, pois isso depende da lente de aumento 
empregada.  
- Natália, você concorda com ele? É você quem vai decidir né?(E) 
- Não, porque eu acho que a parte concentrada é essa preta. (nucléolo).(N) 
- O que você diz para ela, Felipe?(E)  
- Ah, sei lá.  Aqui também tá bem concentrado. Isso aí não faz parte de lá.(F) 
- Eu acho que esse daqui é como se fosse um desenho imitando esse daqui. Até que esse 
daqui tá ampliado (acredita que o desenho do nucléolo representa o núcleo roxo e a 
diferença de tamanho se deve a uma ampliação). Esse daqui não. Então esse tá 
mostrando o preto como se fosse esse daqui mais longe (além de estar aumentado, 
acredita que está sendo visto de uma perspectiva mais distante). (N) 
 
 F é bastante flexível e procurou entender o ponto de vista de N, o que permitiu 
uma nova negociação do que estavam olhando, visto que N sentindo-se acolhida 
também se abriu para compreender o ponto de vista de F. Com isso, ambos saíram 
ganhando, pois identificaram um novo elemento: o nucléolo na foto presente dentro do 
núcleo.  
-Eu entendi o que você quer dizer, mas tipo, eu não sei onde tem mais o que concentrar, 
entendeu?(F) 
-É, então eu acho que até poderia servir porque aqui, quer ver, isso daqui tudo poderia 
ser o roxo, igual você falou, e essa marquinha aqui podia ser o preto (relaciona no 
desenho e na foto o núcleo e o nucléolo). (N) 
 

      Imagem mental 
 
Jogada 2 

N optou também por escolher uma foto que se adequasse ao desenho da carta da 
mesa. Por sorte, ela tinha uma carta com o mesmo tipo de coloração empregada na foto 
existente na carta da jogada anterior e isso permitiu a comparação da seqüência dos 
eventos de um processo de divisão celular. Essa comparação levou N a achar que o 
conteúdo do núcleo forma faixas que vão se separando da concentração inicial. Embora 
seja um erro, permitiu maior detalhamento do conteúdo do núcleo, ou seja, o início da 
compreensão dos cromossomos. 

O erro apresentado nesta jogada foi favorável à compreensão dos aspectos que 
foram ressaltados na compreensão da estrutura da célula. N priorizou as fibras do fuso 
no desenho da célula e relacionou-as com os cromossomos na fotografia. Nesse sentido, 
houve uma troca de foco entre o que seja figura e fundo, pois os cromossomos 
espiralizados geralmente são maiores e mais visíveis do que as fibras, assim como estão 
destacados no desenho. Porém, esta característica não pareceu relevante para os dois 
adversários, pois imediatamente F também compreendeu a justificativa de N e ampliou 
o que tinha compreendido sobre as cartas da jogada anterior. No entanto, como veremos 
na próxima jogada eles estão falando a partir de imagens diferentes. 
- A carta serve?(E) 
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- Acho que sim. Agora eu coloco uma? Pode por uma foto aqui?(N) 
- Sempre foto com desenho.(E) 
- Eu acho que aqui tá um pouco separadinho, assim tem umas divisões e aqui parece 
que tem também. (N) 
- Eu aceito. Tipo, eu tava vendo, né, porque agora que eu me liguei que ó, eu acho que 
antes tava errado. Por causa que  ele tava separando como aqui, tá? Tá começando a 
se separar.  Só que aí ele tá igual ainda. Tá tipo como se fosse um círculo, tá 
separando, só que não separou ainda. Então todas as partes que têm aqui tão dividindo 
no meio (cromossomos), entendeu?(F) 

           
Imagem mental de N   Imagem de F 

 
Gabriela e Karen chegaram atrasadas. Foi necessário parar o jogo para dividir 

novamente os times e explicar as regras do jogo novamente.  
- Professora, a gente vai jogar tipo um dominó mesmo?(K) 
- É um tipo de dominó. Só que aqui, em vez de ligar número com número, ligaremos 
foto com desenho que tenham características semelhantes. Nunca desenho com 
desenho, ou foto com foto. Bom, quando vocês chegaram, eles estavam negociando uma 
carta. Então eles disseram que isto aqui (o núcleo) seria o roxão, e essa bolinha preta 
(nucléolo) o que está lá dentro. Agora, eles disseram também que ali no meio tem uns 
fiozinhos (cromossomos) que tão se separando e isso é o mesmo aqui.(E) 
- Eu não posso mudar aqui? (carta de jogada anterior).(F) 
- Não pode mais.(E) 
 
Jogada 3 
 G passou a jogar no mesmo time que F e começaram a discutir a escolha da 
próxima carta. Convém ressaltar que na primeira partida do outro grupo de 1º ano, as 
jogadoras criaram uma explicação centrífuga para o mecanismo da divisão celular, na 
qual percebiam que primeiro havia uma divisão interna em duas bolas e, em seguida, a 
célula toda se dividia. Neste grupo, o mesmo começa a ocorrer. Os jogadores 
perceberam que há um movimento de separação das estruturas dentro do núcleo que 
precede a divisão total da célula.  
- Esse aqui?(G) 
- Não, tem que comprar. Aqui ainda ta junto, entendeu?(F) 
- O que ta junto lá, Felipe?(G) 
- É como se fosse assim. É um círculo só. Vão se separar, só que não separou ainda, 
então tudo o que tem no meio, é dividido pelos dois. Como aqui mostra, entendeu?(F) 
- Então, tem uma bola do lado de lá com coisas no meio que vão se dividir?(E) 
- Isso. (F) 
- E aqui você também acha que tem uma bola em volta com coisas no meio que estão 
para se dividir? O que vocês acham? Aceitam a carta?(E) 
- Aceito. (K) 
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 A discussão a seguir comprova que as imagens mentais referentes à jogada 
anterior eram distintas para F e N, pois ressaltaram elementos diferentes nos desenhos. 
Enquanto F priorizou o movimento dos cromossomos, N priorizou o das fibras do fuso. 
Desta vez, N estranha a existência dos cromossomos no centro da foto entre as fibras e 
reforça questionando o que são os elementos que estão “marcando” o meio. A 
entrevistadora interfere apresentando a contradição entre o que estão vendo para 
permitir que cheguem a alguma conclusão. Ao identificar uma contradição, F conseguiu 
reunir os dois pontos de vista. 
- Eu não aceito.(N) 
- Por que você não aceita, Natália?(E) 
- Eu acho que esse aqui tá mostrando que tá mais separadinho, como esse daqui. Agora 
esse daqui não tá mostrando tanto, sabe? Esse daqui parece que eles tão mais 
separadinhos, tipo assim (está comparando com carta de jogada anterior). (N) 
- Onde está separado? Mostra na carta.(E) 
- Aqui, por aqui, ó. (N) 
- Então, mas tá junto. Não tá separando ainda um com o outro. (F) 
- Mas parece ter uma coisa marcando, tipo esse aqui, sabe (N não entende o que são os 
cromossomos no meio da imagem, pois acreditava que os cromossomos eram as fibras 
do fuso). 
- Eu acho que você está falando das coloridas do meio, as vermelhas e as verdes 
(cromossomos).(E) 
- Isso. (F) 
- E ela dos tracinhos pretos. Vocês estão vendo coisas diferentes.Ela acha que os 
tracinhos pretos é que são os roxos de lá (estou indicando detalhes do desenho).(E) 
- É (fusos do desenho visto como cromossomo da foto e os vãos no meio demonstram o 
processo de condensação dos cromossomos). (N) 
- Agora que vocês já sabem que estão focalizando duas coisas diferentes, o que vocês 
acham que seria o desenho, então?(E) 
- Eu diria que as duas coisas juntas, tipo que é o risquinho preto com o colorido, 
entendeu?(F) 
  

G não conseguiu entender a discussão, talvez por ter chegado atrasada e foi 
necessário que a entrevistadora explicasse novamente o mecanismo do jogo. 
- Professora, eu não tô entendendo direito.(G) 
- Isso aí é uma célula que eu tirei foto. Essa célula está se dividindo. Então a gente tem 
tipos diferentes de fotos de células e em fases diferentes dessa divisão. Depois eu fiz 
desenhos que representam essas fases. Vocês têm que ver se o desenho está de acordo 
ou não com a foto. Se vocês não concordarem, vocês não aceitam a carta do outro time. 
Olhando as várias fotos, deve haver um processo total da divisão das células. Esta era 
uma e vai virar duas até o final da divisão.(E) 
- Professora, mas depois você vai dizer quem está certo ou errado?(K) 
- Vou, não especificamente hoje, mas vocês mesmos vão começar a perceber.  Vocês 
vão treinando o olhar e vão compreendendo melhor.(E) 
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- E aí, como ficou a negociação da carta? (E) 
-Eu não sei. Parece que essa aqui é uma foto dessa ampliada.  Bom, então a carta fica.  
 
Jogada 4 
 N e K escolheram novamente uma foto para associar ao desenho da carta que 
estava na mesa. As duas não discutiram claramente os motivos da escolha, ele estava 
implícito e elas concordavam, pois estavam partilhando do mesmo tipo de imagem 
mental. N aprendeu com a discussão com F na jogada anterior e passou a se basear nos 
cromossomos e não mais nos fusos do desenho para correlacionar com os cromossomos 
da foto. Assim, N e K puderam inferir o provável movimento dos cromossomos em uma 
fase nova mais adiantada do processo da divisão celular (a anáfase). F percebeu a 
mudança em N.  
- Essa aqui. (N) 
- Acho que é. Professora, posso pegar essa carta só para olhar?(K) 
- Pode. (E) 
- Acho que até tem a ver.(K) 
- Por que vocês acham que é essa? (E) 
- Porque aqui tá mostrando que tá meio querendo se separar e aqui também. (N) 
- O que tá se separando aí? Mostra na carta. (E) 
- Aqui, o verde. (N) 
- Um verde para um lado e o outro para o outro. É isso? (E) 
- É, mas parece que aqui no meio também eles tão fazendo assim. (N) 
- Os azuis também no meio tão se separando. O que vocês acham? (E) 
- A Natália viu o negócio da outra vez, viu o negocinho que eu olhei, tá vendo?(F) 
- É, na verdade agora ela tá concordando com você porque ela tá mostrando os verdes 
e os vermelhos, não mais os pretos (Natália passou a indicar os cromossomos no 
desenho e não mais os fusos). (E) 
 

    
        Imagem mental  
  

K entrou depois no jogo, mas compreendeu a discussão entre F e N e também já 
localizou as fibras do fuso e os cromossomos na foto e no desenho. De posse da 
localização dos cromossomos no interior da célula, os jogadores passam a retomar a 
discussão sobre a divisão da célula inteira, ou seja, a relação entre o movimento dos 
cromossomos e o da membrana plasmática ao longo das fases. Mais uma vez, F reforça 
a suposição de que para a célula se dividir, algo tem que dividir dentro dela primeiro. 
- Eu concordo, mas por causa que ainda não separaram, tá vendo? Estão num só 
(relação com a membrana). Só que aqui também tão separadas. (F) 
- Mas tá num mesmo, num só, o quê?(E) 
- Núcleo.(N) 
- É, parece. Aqui ó. Essa parte verde pode ser isso aqui. E isso aqui pode ser isso aqui. 
(K) 



 

 

116 

116 

- Ah, tá, vou repetir o que ela apontou. A Karen tá dizendo que esse colorido verde aqui 
(mancha da foto) pode ser os tracinhos pretos e essa bolinha amarela (no desenho) e 
que esses verdinhos e vermelhos (do desenho) devem ser os azuis (da foto).(E) 
- É como se fosse assim: elas estão separadas, mas estão juntas ainda, entendeu? (está 
falando da relação núcleo/ célula - os cromossomos se separaram, mas ainda estão em 
uma célula). (F) 
 

    
 
  

Jogada 5 
Nesta jogada, F discutiu a escolha da carta com G e parece que ele testou a sua 

hipótese sobre a seqüência de eventos que conduzem da divisão interna da célula para 
externa. É a primeira vez, neste jogo, que eles optaram por escolher um desenho que se 
adequasse a uma foto da mesa. A ponta aberta do jogo que apresentava uma foto, por 
coincidência continha a seqüência de mesma coloração da carta discutida na jogada 
anterior.  
- E aí, qual é o próximo time?(E) 
Felipe e Gabriela conversam. 
- Aqui sim.(F) 
- Por que vocês acham que é essa carta?(E) 
- Porque ela já está quase formando uma de cada lado.(F) 
- Mas ainda não separou. (G) 
- Só que tão querendo separar esse dois, entendeu? (F) 
- Uma o quê de cada lado? (E) 
- É...eu não sei se é uma célula se dividindo em duas. (F) 
- Você acha que isso aqui é uma célula e isso aqui é outra célula que não tá ainda 
perfeitamente separada, então?(E) 
- Elas estão praticamente formadas, só que elas tão ainda meio juntas umas das 
outras.(F) 
- Tá. (N) 
- Professora, esse não lembra aquele quando se separou?(K) 
- Lembra por quê? (E) 
- Por causa da cor. Tá vendo aqui, parece que são essas duas partezinhas...(K) 
- Só pode ser, né? É impossível que não seja. (F) 
- Vocês acham então que eu posso ter tirado foto da mesma célula (da mesma cor) só 
que em fase diferente? (E) 
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Jogada 6 

Embora as duas pontas abertas do jogo ofereçam a mesma fase, trata-se de uma 
fase nova, que ainda não foi discutida. Além disso, as hipóteses discutidas até aqui 
permitiram aos jogadores inferir os movimentos possíveis dos cromossomos e da célula 
nas fases posteriores da divisão celular. A fase em questão, nesta jogada, é a primeira e, 
a princípio, N e K não têm ou não conseguiram descobrir seus esquemas já conhecidos 
para usá-los na inferência necessária, pois, a princípio, N e K compraram várias cartas, 
acreditando que nenhuma encaixava. Reclamaram porque estavam ganhando até então. 
A discussão entre elas demonstra que estão tateando, buscando aplicar o que já sabem 
das jogadas anteriores para assimilar a foto ou o desenho novo. Durante a discussão vão 
surgindo novas possibilidades, mesmo que contendo erros provisórios e, por fim, 
conseguem integrar os vários elementos identificados em uma nova hipótese. O 
centríolo presente no desenho das cartas havia sido descrito nas primeiras jogadas como 
núcleo, mas depois que esta hipótese foi descartada, ele ficou liberado para a nova 
inferência feita nesta jogada. Desta vez, ele foi comparado com os nucléolos presentes 
dentro do núcleo da foto. Podemos perceber também que elas estão com uma 
compreensão sincrônica da célula bem mais elaborada do que no início da partida, visto 
que vários elementos são apontados e comparados entre a foto e o desenho. Porém, 
persiste ainda a dúvida quanto à localização precisa do núcleo. 
- Ai professora, que difícil. (N) 
- Vocês estavam quase ganhando, né?(E) 
- Estavam!!! (F) 
- É, professora, eu acho que não tem nenhuma para por. Eu acho que agora começa a 
repetir. (Pausa) Bom, então esse aqui.(K) 
- Não tem nada a ver. (N) 
- Ali, ó. Ah, não. Isso aqui pode ser aquelas duas bolas que parecem dois olhos(K) 
- Mas olha a cor não tem nada a ver. (K) 
- Essa também não. Vamos colocar essa aqui, ó. Essa!!! Porque foi a que a gente achou 
mais parecida. Essas bolinhas aqui. (N) 
- Essas bolinhas podem ser essas duas aqui. (Karen passa a apontar várias partes e a 
comparar nas duas cartas). (K) 
- Tá então deixar eu retornar um pouco para ver seu eu entendi. Vocês estão dizendo 
que as bolinhas amarelas (do desenho - centríolo) são as bolinhas azuis (foto - 
nucléolo). O verde e vermelho (desenho) são os roxos (foto - cromossomos) que estão 
aqui. E aí vocês pegaram a parte cinza do desenho e estão dizendo que é a parte azul 
do fundo da foto (citoplasma)? (E) 
- Bom, eu acho que o desenho está certo, mas tipo a explicação não bateu, pra mim 
pelo menos.(F) 
- Ah, mas eu acho que sim. Essas duas bolinhas amarelas são essa e essa. Essa daqui 
(contorno do núcleo) é esse roxo, esse meio aqui é esse aqui, tá vendo, que tem  aqui 
igual. Acho que tem tudo a ver.(G)  
- Hum. Tá. Então tá bom, né? (F) 
- Agora vocês podem comprar todas que quiserem. (K) 
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Jogada 7 

Novamente, na busca de encontrar algo conhecido para basear a construção das 
inferências necessárias durante o jogo, uma das jogadoras, K, usou uma analogia e 
comparou uma foto de metáfase com um símbolo japonês e N comparou os 
cromossomos às lombrigas. F já detalhou a sua imagem mental do núcleo da célula e 
descreve a separação dos cromossomos durante o processo de divisão celular. Para ele, 
não se trata simplesmente de um conjunto de fio que ficam no interior da célula, mas de 
um conjunto de fios que tem um movimento coordenado de separação ao longo da 
divisão. 
- Eu lembro dessa carta. (N) 
- Parece com um símbolo japonês, né? (K)  
- Ó, tipo, aí já tá um só. Separou. Como aqui. Né?(F) 
- Vamos comprar uma carta? (G) 
- Olha aqui. Eles tão unidos ainda, tá vendo? (F) 
- Eles quem?(E) 
- As células. As células.(F) 
- Tá, então esse verde e esse vermelho são células.(E) 
- Não, tipo, são as... (F) 
- As lombrigas (risos). (N) 
- Onde estão as lombrigas nas cartas? (E) 
- Ó. É como se fosse assim. No meio certo? Tão unidas.E cada um tá indo pro seu lado. 
Tão se separando. (F) 

                 
N argumenta contra a carta colocada por F, reivindicando a ausência  dos 

centríolos (bolas amarelas do desenho) na foto escolhida por F. K também argumenta 
contra, pois o contorno das células têm formas diferentes. A foto é de uma célula 
vegetal e, portanto, a parede celular é bem visível e confere uma estrutura mais rígida e 
geométrica à célula. Esta foi a oportunidade para F levantar a discussão sobre a noção 
de modelo científico, pois afirma que há diferença entre as características das 
fotografias das células reais e os desenhos inventados pelo pesquisador.  
- Professora, não tem nada a ver. Ele tá forçando porque não quer comprar.(K) 
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- Sabe o que é? Aqui tem duas bolinhas que não estão lá. Aqui não tem nada 
(apontando para a foto). (N) 
- Aqui ó. Cadê? (K) 
- E aqui tá mostrando um círculo (desenho). Aqui não tem nada de círculo (foto). (N) 
- Não, psora. Isso aqui é um desenho. Tudo bem, mas é um desenho. Bom, você não vai 
querer achar um círculo igual aqui, né?(F) 
- Não, mas e essas duas bolinhas aqui? (N) 
- Não é porque tem um negocinho lá que tem que ter aqui um pontinho, um roxinho... 
(F) 
- É, mas eu acho que essas bolinhas iam aparecer sim. (N) 
- Então tá. Se é assim, eu pego aquela lá, comparo com essa daqui, essa daqui é o 
estágio avançado daquela lá. (K) 
- Mas assim eu posso comparar todas. (N) 
- Vou cortar o jogo. Vamos resolver esse impasse. Quem está com menos cartas na 
mão, ganhou esta rodada. (E) 
- A gente né?(N) 
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2. Narrativas dos encontros usados para resolver situações-problema 
 
OFICINA 1B: 09/03/2004 - 3º ANO ENSINO MÉDIO 
Participantes: Carla (C) Carolina (Ca) Hebe (H) Entrevistador (E) 
 

O entrevistador dispôs as cartas na mesa de tal modo que conformassem a 
estrutura apresentada pela ilustração n. º 1 (p. 76). Do mesmo modo que na primeira 
oficina, a cor das cartas foi a característica escolhida a princípio, mas desta vez os 
jogadores já sabiam que ao separar as cartas segundo o critério cor, estavam separando 
células diferentes, pois no encontro anterior descobriram que as células são incolores e a 
cor observada é obtida em função do método de coloração empregado. Passaram a 
buscar variações nas tonalidades de uma mesma cor, o que demonstra que estão 
aprimorando a observação, buscando detalhes cada vez mais minuciosos. O encontro 
anterior, de alguma forma, já permitiu aprender a buscar indícios nos locais ocultos 
anteriormente no quadro geral da fotografia ou do esquema. A cor, característica 
bastante evidente na fotografia está sendo usada como “ponte” para avançar em direção 
ao desconhecido. 

A comparação entre as características foi facilitada nesta fase pela disposição do 
quadro de cartas na mesa, visto que elas estão todas reunidas ao mesmo tempo. Essa 
configuração apresenta várias regularidades a serem identificadas. Assim como no 
primeiro encontro, logo identificaram a repetição do mesmo esquema de divisão celular 
(desenho) na coluna e compararam com as demais colunas percebendo a existência de 
outros esquemas repetidos. É interessante notar as construções frasais de Carla e 
Carolina, indicando o raciocínio hipotético-dedutivo. Ao longo deste encontro, por 
diversas vezes, elas usam expressões semelhantes à construção “Se..., então....”. Parece 
que aprenderam o “truque” do jogo: basear-se em características percebidas nos 
detalhes da imagem e a construir suposições sobre algo desconhecido, ou seja, está 
constantemente usando a inferência. Assim, ao perceber a regularidade nos esquemas, 
Carolina prevê que existe a mesma regularidade nas fotografias, hipótese já levantada 
no encontro anterior de modo menos claro. Este tipo de inferência foi empregado para 
compreender o significado das cartas do jogo e para compreender a própria lógica da 
confecção das cartas.  

Parece que este segundo encontro permitiu a retomada das dificuldades que 
enfrentaram durante o jogo e a tomada de consciência das aprendizagens que já haviam 
iniciado. Podemos perceber no trecho abaixo como a conversa entre as jogadoras foi 
ampliando a qualidade das conclusões devido ao uso das inferências. C compara o jogo 
ao de dominó tradicional formaliza a relação ordenando as duas seqüências de peças ao 
indicar, por exemplo, a existência de uma peça 6/6. 

 
- O que vocês acham importante contar do que pode ser observado nestas cartas?(E) 
- As cartas de mesma cor mostram a mesma célula. A cor fica mais forte em algumas 
cartas da mesma seqüência. Fica mais vermelho. (C) 
- É a mesma célula com o mesmo corante. Os desenhos são todos iguais (na mesma 
coluna). Olhando para as outras (colunas), cada célula divide e tem sempre modelos 
iguais. Então cada célula de uma coloração deve representar uma fase diferente. (Ca) 
- Por que você acha isso (para Ca)? (E) 
- As verdes têm uma seqüência entre elas (3ª coluna), a mitose deve ser realizada assim. 
Aqui dá para ver a seqüência melhor, no jogo é mais confuso. Dá para comparar 
melhor, aqui rosa e roxo (2ª coluna), aqui só roxo (3ª coluna). Dá para ver qual é a 
mesma célula em cada etapa.(Ca) 
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- Reparei a mesma coisa. Nesse jogo também tem 6/6. Se tem um modelo para 

cada fase e um para cada modelo, deve ter todos os pares. Aqui... Aqui...(passam a 
indicar os pares e vêem a diagonal). Olha!(C) 
 - Mas aqui tem cor diferente, não deveria ser a mesma célula. Acho também que 
dependendo da densidade, a cor muda (4ª coluna). Aqui o laranja é o núcleo (1ª carta) 
e aqui como tá separando ficou vermelho (2ª a 5ª cartas). Pausa...(Ca) 
            
         Mais uma vez, destacamos as inferências efetuadas por Carla, mas desta vez a 
inferência coordena esquemas de outra ordem, pois em vez de comparar as cartas e 
concluir seus significados comuns, ela coordena eventos e conhecimentos anteriores 
(lembrando que estes alunos já estudaram o tema há dois anos atrás) na construção de 
explicações sobre o processo de divisão celular. É interessante notar como a aluna passa 
a empregar os nomes científicos das estruturas agora re-significadas. De posse de uma 
nova linguagem e compreensão dos fenômenos, passa também a questionar-se sobre a 
existência de elementos invisíveis em cada técnica empregada. Há outro patamar de 
generalizações ao nosso ver, neste momento. Carla consegue construir uma imagem 
mental da célula num plano geral em que coleta as características das várias amostras e 
compreende que todas devem estar presentes nas várias amostras, embora nem sempre 
esta característica seja visível. Aqui parece haver a operação mental do tipo hipótese 
indutiva. 
 
-Eu reparei que a coloração afeta no que dá para ver. Olha aqui o núcleo tá 
desorganizado e dá para ver direitinho, mas aqui não dá para ver o núcleo dentro. 
Olha aqui dá para ver o centríolo e aqui também (é o nucléolo). Tem foto que não dá, 
que é mais homogênea. (Ca) 
 

Podemos notar que há diferentes graduações no nível de descrição da seqüência de 
cartas elaboradas pelas três jogadoras. Hebe pouco fala nos encontros. Ela é uma 
menina normalmente quieta e ao consideramos o seu silêncio como falta de 
conhecimento ou envolvimento com o jogo. Porém, embora ela tenha compreendido a 
seqüência dos eventos a partir da discussão entre as colegas e o entrevistador, ela não 
usa o vocabulário científico, nem tampouco cria novas inferências. Carla sintetiza todas 
as análises em uma nova linguagem e Carolina faz uma descrição rica de movimentos e 
comparações, mas não emprega a linguagem científica em todos os momentos para 
compor a síntese. Entre as constatações de Carolina, gostaríamos de ressaltar que ela 
está reestruturando a imagem da carioteca (membrana do núcleo) ao longo da divisão, 
pois percebe que os cromossomos ultrapassam o limite do núcleo e alcançam o 
citoplasma total da célula. Ocorre com Carolina o mesmo que percebemos com Carla: a 
partir do momento que compara eventos nas fotografias e constrói uma explicação, (o 
sumiço da carioteca) ela passa a usar uma linguagem nova para sintetizar a explicação. 

O entrevistador pede a todas que tentem explicar o que está acontecendo nas 
ilustrações das colunas. Chama Hebe em primeiro lugar.  
- Aqui tem uma célula inteira densa(1ª coluna), começa a se abrir (2ª coluna), a célula 
inteira que  está desorganizada começa a se separar(3ª coluna), aqui fica mais afastado 
do que essa (4ª e 5ª) e aqui as duas células estão completas (6ª). (H) 
 - A primeira (coluna) tem um centríolo (está se referindo ao nucléolo), (2ª coluna) aqui 
aparecem os cromossomos condensados, (3ª coluna) aqui eles estão no centro, (4ª 
coluna) não tem mais como chama? (carioteca)...a membrana do núcleo, aqui estão 
sendo puxados para  as extremidades (5ª coluna), os cromossomos já separados, aqui 
já tá pronto e aqui fora tem a membrana em volta do centríolo (6ª coluna).(Ca) 
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- Uma célula organizada com núcleo (1ª coluna), eu peguei o cromossomo se 
misturando, aí também tá no núcleo e aqui parece que tá fora (2ª e 3ª colunas), aqui tá 
se separando, parece que eles estão se separando (4ª coluna), parece que eles estão ser 
reorganizando nas duas células formadas (5ª coluna) e aqui se organizam no núcleo de 
cada uma das células que se formou (6ª coluna). (C) 
- Eu vou pedir para vocês compararem as fotografias de uma mesma linha. Contem 
tudo o que puderem descobrir. (E) 
- É uma célula organizada. (C) 
- O que é célula organizada? (E) 
-O núcleo tá no centro, o conteúdo do núcleo não está espalhado.Como chama isso 
(dúvida sobre o nome do nucléolo que antes estava chamando de centríolo).(E) 
- É o nucléolo. O centríolo é o que fica no meio do cromossomo, o pontinho no 
desenho.(E) 
- Núcleo organizado, parece que o processo não começou, ainda vai se 
transformar em duas para se reproduzir.(C) 
 

O diálogo a seguir demonstra que Carla e Carolina estavam recompondo as 
noções de parte e todo nas imagens observadas, pois Carolina se deu conta que o que 
antes considerava a célula interia, era apenas o núcleo da célula, já que, em seguida, 
conseguiu perceber outras partes na estrutura da célula, além das que via anteriormente. 
Além disso, as três alunas começaram a exercitar os nomes científicos, pois eles 
economizam as descrições dos movimentos celulares e isso parece que facilitou a 
compreensão das fases. Talvez o grau de compreensão esteja associado ao n. º de termos 
científicos empregados, pois estes nomes não estão simplesmente memorizados, mas 
representam imagens mentais do fenômeno e permitem hipóteses sobre a sua função.  

 
- Aqui parecia que era uma célula inteira e agora é só o núcleo (1ª foto, 5ª coluna), mas 
aqui parece que é o núcleo (3ª foto, 5ª coluna). (Ca) 
- Os nucléolos são bem evidentes aqui (3ª e 5ª colunas) e nas outras não. Esta (1ª foto, 
2ª coluna) é mais superficial, dá para ver mais o núcleo e não tudo. O núcleo das 
outras, a visão é mais superficial. (C) 
- Agora tentem comparar cada fotos com o esquema (desenho) do mesmo tipo. (E) 
- (Foto e modelo de anáfase - carta 4/4): aqui não tem mais fibras puxando os 
cromossomos, já estão na extremidade para dividir em duas (Ca) 
- (Foto e modelo de prófase - carta 1/1): a célula inteira, aqui é o nucléolo ou centríolo 
(dúvida sobre o nome da estrutura) indo para a extremidade e aqui os cromossomos 

tão se organizando. (C) 
 

E embaralha as cartas e propõe que as alunas montem a seqüência da divisão celular 
apenas com os esquemas.  
- Essa é a primeira porque aqui tem carioteca, nucléolo e os cromossomos não estão 
condensados. (C) 
- O que é condensado?(E) 
- Quando fica mais grosso.(C) 
- Aqui tá desorganizado, aqui já se junta (compara o 1º com o segundo esquema).Os 
centríolos vão para os pólos, a carioteca ainda não se desfez, os cromossomos estão 
mais grossinhos.(Ca) 
- Ainda tá uma célula só, não começou o processo de enforcamento (refere-se ao 
movimento centrípeto da membrana plasmática), os nucléolos (uso errado) já tão nos 
pólos, as fibras já apareceram e os cromossomos tão centralizados.(H) 
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- Os cromossomos se separaram e foram puxados pelos centríolos e ainda é uma 
célula. (C) 
- Já tem enforcamento, a carioteca tá começando a se formar e o núcleo já tá 
desorganizado. (Ca) 
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OFICINA 2B: 18/06/2004 -1º ANO ENSINO MÉDIO - GRUPO A  
Participantes: Gisela (G), Ana Carolina (A), Maria Carolina (M), Juliana (J), Carol (C) e 
Entrevistador (E). 
 

O entrevistador recebeu as alunas e explicou que desta vez não iriam jogar, mas 
participar de algumas situações para resolver com as cartas do jogo. Pudemos perceber 
que elas estavam ansiosas para conferir as várias inferências que haviam criado ao 
longo da partida do encontro anterior, mas também nos pareceu que as alunas deste 
grupo tinham muito medo de errar e apresentavam atitudes competitivas, pois passavam 
o tempo todo comparando o próprio desempenho com o das colegas. 

A proposta da situação-problema foi feita de forma diversa da dos outros dois 
grupos: em vez de apresentar as cartas na disposição de cartas representada na ilustração 
1 da p. 76, o entrevistador foi lançando propostas que levavam os alunos a compor o 
quadro de cartas, conforme o diálogo a seguir. 

No encontro anterior, desde o início da partida, as alunas tentaram descobrir a 
seqüência de etapas da divisão celular. Com isso, o entrevistador, resolveu retomar a 
discussão a partir deste dado, pedindo que organizassem as cartas em seqüências. Logo 
perceberam que há sempre o mesmo número de fases na divisão de todos os tipos 
celulares apresentados nas cartas do jogo. Por outro lado, os erros encontrados nesta 
fase indicaram que muitas das jogadoras construíram imagens mentais da célula com 
poucos detalhes internos, visto que foi necessária nova comparação entre as cartas para 
notar que a última era igual à primeira da seqüência. 

C demonstrou dificuldade e grande insegurança todo o tempo. Isso pode ser 
identificado quando acerta a solução da seqüência de cartas, mas a entrega na ordem 
inversa. Talvez tenha copiado de A que estava na sua frente, o que explicaria o 
espelhamento. No entanto, este procedimento indica que ela já consegue fazer alguma 
relação de elementos entre as cartas, pois conseguiu identificar elementos semelhantes e 
fotos muito diferentes.  

 
- É o seguinte, agora eu vou propor algumas perguntas para vocês resolverem.(E) 
- Mas o grupo é igual?(A) 
- Não, vocês vão responder uma de cada vez.(E) 
- Professora, quem tava falando certo da outra vez?(J) 
- Ninguém (risos).(A) 
- Eu não vou responder essa pergunta agora, mas vocês depois vão perceber que já 
saberão responder por conta. Então a situação é a seguinte: eu coloquei no 
microscópio uma célula e esperei esta célula passar por uma série de etapas até ela 
virar duas células exatamente iguais à primeira. Eu quero que vocês descubram como é 
esse filminho do começo ao fm. Eu vou dar um grupo de cartas para cada uma de vocês 
e vocês vão tentar colocar na seqüência da divisão da célula.(E) 
- Não entendi.(G) 
- A célula. A célula tem o mesmo número de etapas de separação.(A) 
- Eu posso errar?(M) 
- Eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhas sem olhar na da outra. Não tem 
importância o resultado, faça do seu jeito.(E) 
- Você quer que a gente se separe pela sala? Ai, ela trocou as minhas cartas.(A) 
- A minha é muito feia, cara. Fala sério.(G) 
- Não precisa se separar. Apenas façam sozinhas. Coloquem as cartas na ordem da 
divisão da célula. (E) 



 

 

125 

125 

- É pra usar só as fotos?(M) 
- Só as fotos.(E) 
- Ô, psora, você me deu o mais difícil.(G) 
- Todos são iguais.(E) 
- O meu parece um ouriço (risos). (G) 
- Pronto. (mostra a seqüência).(A) 
- Perfeito.(E) 
- Tá certo o dela?(G) 
- Terminei. (J) 
- Eu também já terminei, mas não tenho certeza.(G) 

         
- Tá certo?(M)  
- O meu não tá certo, né? (G) 
- Tá, tá certinho. Tem só uma carta fora do lugar. Mas deixa eu falar pra vocês uma 
coisa: uma célula passou por uma série de etapas e virou duas exatamente iguais à 
primeira. (E) 
- Ah, é verdade. É assim então (G havia trocado telófase e citocinese e consegue 
reorganizar a seqüência corretamente). (G) 
- Isso. Perfeito.(E) 
(Carol entrega a sua seqüência). 
E: Ah, está certo, mas você fez de trás para frente.  
- Tá certo? Nossa! (C) 
- Cara, a gente é um gênio! (A) 
- A dela é mais fácil do que a minha.(G) 
- (para J) Perfeito. Tem uma só fora do lugar. Dá bem essa olhadinha. Olha nas fotos 
para ver o que tá acontecendo, deve ter uma lógica (as outras falam ao mesmo tempo e 
acabam indicando a troca entre telófase e citocinese).(E) 

 
É interessante notar que, conforme as alunas reafirmam suas hipótese e reforçam 

a convicção de que são capazes de decifrar os códigos do jogo, querem jogar novas 
partidas do mesmo jogo e lançam novas perguntas de qualidade cada vez melhor. 
Talvez para confirmar o conhecimento, ter prazer com ele e para criar novas estratégias 
para jogar.  

Assim como nos outros dois grupos, a primeira regularidade identificada nas 
cartas é a repetição dos desenhos representativos de uma mesma fase da divisão celular 
em cada coluna. Também é um dado importante, realçar o fato de que os desenhos não 
foram foco do olhar das jogadoras durante o jogo, visto que não tinham aprendido este 
conteúdo nas aulas e, portanto eles não serviam com “chave de leitura” das fotografias. 
Parece-nos inclusive que as alunas que apresentam facilidade para identificar indícios e 
construir inferências, como é o caso de A e de outras nos outros dois grupos de 
jogadores, preferem usar as fotos para tal.  

 
- Agora a gente pode jogar mais? (A) 
- Bom, vocês aprenderam o que é mitose: esta seqüência de etapas que a célula faz 
para que forme duas células iguaizinhas à primeira. Vocês acertaram todas as 
cartas.(E) 
- Eu quero saber o que é o fundo preto.(G) 
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- Como todo mundo acertou, eu vou abrir todas as seqüências na mesa, uma do lado da 
outra para vocês verem.(E) 
- Nossa, todos têm o negócio igual (os desenhos de uma mesma coluna). Psora, olha 
como eu sou geninha. Todos esses são iguais e todos esses são iguais, aqui ó (vai 
mostrando todas as colunas com os desenhos iguais).(G) 
- Isso. A Gisela já percebeu que em todas as colunas, os desenhos das cartas de uma 
determinada pessoa aí são sempre iguais. Vamos por um do ladinho do outro pra ficar 
fácil de ver. (E) 
  

A identificação dos desenhos iguais nas cartas leva à explicação de um 
significado para os desenhos e logo G relaciona cada tipo de desenho com uma das 
fases da divisão celular, mas a princípio, as colunas ainda não estão na ordem certa. 
Mais uma vez, esta inferência leva à busca de novas características nas cartas para 
colocar as colunas em ordem e descrever a seqüência dos desenhos que representam a 
divisão celular. Há intensa colaboração para construir o quadro de cartas conforme a 
ilustração 1 da p. 75, pois A, M e G querem descobrir a ordem das colunas. 

 
- Eu queria que a Carol e a Maria Carolina chegassem mais perto pra que todas 
possam ver de frente.Eu vou perguntar para uma de cada vez. Não falem nada ainda. 
Só olha e vai prestando atenção e vê o que vocês podem perceber.O que vocês viram? 
- Cada desenho é uma fase. Essa é uma fase, essa é outra. (E) 
- Eu entendi. (A) 
- Assim. Eu acho que, eu não sei explicar o que eu acho. Eu acho que...(M) 
- O desenho...(G) 
- Vamos dizer que... Vamos dizer que essa seja a primeira fase da célula. É, daí, essa 
carta, essas cartas daqui, essas cartas que a Gisela falou que e igualzinha, vai 
corresponder a isso, isso aqui. Aqui, aqui, a mesma etapa. (M) 
- Então vê se eu entendi? Você acha que tem uma foto daqui que corresponde ao grupo 
de desenhos da coluna? (acena que sim) Qual foto? (E) 
- Por exemplo, se essa foto corresponde a isso aqui, por exemplo, essa foto vai 
corresponder a isso aqui. Aí sempre a primeira, a segunda... (M) 
- Bom, a Gisela e a Maria Carolina já contaram alguma coisa que perceberam. E você, 
Ana, percebeu mais alguma coisa aqui? (E) 
- Tá na ordem, tipo dos desenhos? (A) 
- Como assim? Que ordem do desenho você percebeu aqui? (E) 
- Ordem de divisão mesmo. Da divisão da célula. Tá na ordem de divisão? (A) 
- De desenho? Então esse seria a primeira etapa? Esse a segunda? (E) 
- Eu acho que não, né? (A) 
- Não? Por quê? (E) 
- Porque tá faltando aquele ali (viu uma das colunas fora de ordem). (A) 
- Esse seria onde? (E) 
- É depois desse. (G) 
- É. Depois dessa. (M) 
- Eu acho que essa é a primeira e aquela é a última etapa. (G) 
- É. Eu também acho. (colocaram as colunas certas por ordem dos desenhos). (A) 
 

C identifica um erro na metodologia, pois há uma coloração inadequada em duas 
das cartas da última coluna de fotos e C quer saber o motivo desta alteração no padrão 
das cartas. Esta constatação leva a nova rodada de hipóteses referentes ao motivo da cor 
das cartas. Algumas das alunas já identificou alguns dos componentes da célula e assim, 
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M infere que a cor se deve ao tipo de componente celular, que leva A a inferir que 
existe uma conservação destes elementos, apesar de toda aparência de alteração. Porém 
ainda não sabem se cada tipo de célula possui componente diferente ou se o pigmento 
utilizado para colorir é diferente. Esta discussão configura o início da generalização dos 
conhecimentos para construir o conceito de célula. 

Pudemos verificar neste trecho como é importante discutir a técnica empregada 
pelo pesquisador para obter a observação das fotografias, pois para os alunos não é 
óbvio que os componentes da célula não têm cor própria e que dependendo da técnica 
empregada, pode-se visualizar componentes diferentes e de modo diverso. Infelizmente 
as aulas de biologia costumam basear-se na descrição do modelo final (desenho) 
construído após um longo processo de investigações. 

 
- Qualquer coisa. Pode falar o que quiser. (E) 
- Não sei. A única coisa que eu tinha percebido é isso do desenho, que cada desenho 
corresponde à foto. (J) 
- Eu percebi outra coisa. (G) 
- Péra só um pouquinho. Deixa a Carol falar primeiro, ela não foi ainda. (E) 
- Ah, eu não sei. O que eu percebi é que as cores mudam. Só que eu não entendi porque 
mudou a cor aqui, ó. (C) 
- As cores mudam? Como assim? (E) 
- Tipo, aqui mudou. Eu não entendi.(C) 
- Ah, nessa coluna essas duas mudam de cor! É um problema da técnica que foi usada 
para colorir, deveriam ser todas da mesma cor. E nas outras o que acontece? (E) 
- Não muda tanto.(C) 
- O que a gente pode concluir sobre isso? Por que na mesma fileira as fotos têm sempre 
a mesma cor? (E) 
- Não sei (C)  
- Porque são sempre os mesmos componentes da célula. Sei lá. Uma coisa desse tipo. 
Se botou um corante num, vai vamos falar que é assim, aqui tem duas cores, o verde e o 
azul. Vamos falar que tipo o verde era um componente, não sei se tô falando certo, e o 
azul era outro. A célula muda, mas são sempre os mesmos. (M) 
- Porque no final elas não podem ter nada de diferente da primeira. (A) 
- No final, elas têm que tá iguais. Não pode ser nada mais, nada menos. (M) 
- E por que aqui então é outra cor? (E) 
- É outra célula. (G) 
- E a outra célula não tem os mesmos componentes do que essa? (E) 
- É outro tipo de célula. (G) 
- Acho que é outro pigmento. Não sei. (A) 
- É. (M) 
- Acho que isso ainda não está resolvido. (E) 
- Cada célula tem uma cor, ué. (G) 
- Não, mas é o pigmento que jogaram. Acho que se jogassem o pigmento do azul e 
verde nesse daqui, ia ficar da mesma cor. (M) 
- Quem sabe os componentes dessa reagem formando essa cor e da outra célula 
formando outra cor? (A) 
 

Com o foco do olhar voltado para os elementos internos que compõem as 
células, as alunas retomam algumas descrições a respeito dos cromossomos, descrições 
estas que já tinham sido efetuadas no encontro anterior. Neste sentido, G e A 
identificam e descrevem a mudança de forma dos cromossomos, como se eles ficassem 
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mais densos e organizados para se preparar para a divisão. O entrevistador aproveita que 
M cita o núcleo como elemento da célula para questionar todas a respeito de sua 
localização e com isso promover a reconstrução noção de parte e todo na imagem 
mental da célula. 

Essa reconstrução é possível depois de comparar os elementos de várias fotos de 
uma mesma fase, de vários desenhos de fases diferentes e das fotos com os desenhos. 
Parece-nos que as alunas procederam a uma hipótese indutiva para generalizar, que é 
outro tipo de inferência. 

 
- Gisela, o que mais você tinha percebido nas cartas? (E) 
- Então, eu acho que é das fases e não das cartas. Aqui, ó, primeiro eles se juntam pra 
depois se separar de novo. (G) 
- O que se junta e se separa? Me mostra. (E) 
- Aqui ó (aponta nos desenhos). O desenho. Ela tem essas coisinhas mais fininhas 
assim, e na última também, que elas são iguais (cromatina descondensada), só que são 
duas iguais a essa. Aqui é diferente. Já tá menorzinho, tá mais concentrado (idéia da 
espiralização). Aí...(G) 
- Não é por que elas tão mais organizadas, vamos dizer assim, por que elas vão se 
dividir? (A) 
- Elas quem estão mais organizadas? (E) 
- Esses risquinhos.(A) 
- As coisas que tem dentro do núcleo. (M) 
- Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele tá, é uma coisa só, parece, e aqui ele vai virar duas 
coisas, ele se junta e depois se separam de novo. (G) 
- Então a Maria Carolina usou um nome que a gente pode se basear para usar sempre: 
núcleo. O que é núcleo aí? (E) 
- Molécula. Ah, mas eu falei núcleo desde o começo. (G) 
- Claro, Gisela. (E) 
- Ah, eu também usei. (A) 
- Tudo bem, todas usaram a palavra núcleo desde o começo (risos). O que é o núcleo 
aqui (modelo de interfase)? (E) 
- Tudo dentro do preto, dentro do círculo preto. (A) 
- É onde se concentra sei lá o que da célula. (M) 
- Eu tô na dúvida. Teve gente que me disse que o núcleo é o preto e teve gente que me 
disse que o núcleo é isso aqui cinza. (E) 
- O núcleo é o desenhinho (nucléolo). (J) 
- O núcleo é o verde e vermelho colorido (cromossomos). (G) 
- Eu acho que o núcleo...(J) 
- É onde tá os negocinhos vermelhos (núcleo). (A) 
- É onde tá a concentração. Ó. A concentração desse é no meio, a concentração desse é 
nas pontas (mostra as posições dos cromossomos nas várias fases). (G) 
- Carol, decide o que é o núcleo aqui? (E) 
- Eu acho que é essa parte aqui de fora. (C) 
- Então todo o cinza é o núcleo? (E) 
- É. (C) 
- Todas vocês, vejam bem. Aqui tem cinza, bola de contorno preto e bolinha preta 
cheia, aqui tem cinza e contorno preto, e aqui só tem cinza. Qual é o núcleo?(o 
entrevistador mostra os desenhos das três primeiras fases da divisão celular e pede 
para compararem). (E) 

Ninguém sabe, todas resmungam, comentam.... 



 

 

129 

129 

                              

- É a mesma célula e... (A) 
- São fases diferentes. (G) 
- Qual que é a mesma célula? (J) 
- Todas. (indicando na fileira).(M e A) 
- E nas fotos? Cadê o núcleo?(E) 
- Não dá pra ver porque tá dentro. (J) 
- Eu acho que o núcleo é o roxo aqui. (G) 

 
- Aqui é essa cor, esse negócio escuro. (M) 

 

- Aqui é o laranja. (G e depois A) 

 
- Acho que o núcleo é sempre o que tá no meio do pontilhado assim (núcleo no desenho, 
fez abstração, comparando as várias fotos). (J) 

 
A generalização das características permite o aparecimento de novos tipos de 

raciocínio que estabelecem relações de comparação, pois o foco do olhar está treinado a 
ser lançado em diferentes direções. Com isso, A começa a questionar-se sobre a 
existência de todos os elementos representados nos desenhos, visto que não consegue 
identificar o centríolo apresentado no desenho em nenhuma das fotos. A curiosidade m 
relação a esta estrutura inusitada estabelece divergências, pois como uma estrutura que 
não existe nas fotos das células pode deixar de existir se ao mesmo tempo parece que 
ela tem tanta importância na explicação causal do processo de divisão celular. A 
descreve o centríolo associado às fibras do fuso e estas por sua vez associadas ao 
movimento dos cromossomos.  

Em uma primeira tentativa A tenta solucionar o conflito inferindo que o desenho 
crie símbolos para representar uma “entidade” que acredita não ter materialidade, como 
é o caso da energia.  

 
- Mas acho que isso aqui não é uma característica da célula, até agora não consegui 
descobrir o que são essas coisas (centríolos nos desenhos que não são visíveis nas 
fotos). (A) 
- Que coisas?(E) 
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- Essa coisa amarelinha. Parece que tá puxando.(A) 
- Tá puxando o quê?(E) 
- Eu acho que não. Aqui, ó. Uma não vai virar duas? Vai. Então, essa aqui é a primeira 
fase, aí ela se separou e tá vindo pra cá, ó. Tá indo pro outro lado. Aí que já tá do outro 
lado, ali já tá do outro lado (vê duplicação dos centríolos e seu movimento). (G) 
- E por que ela foi pro outro lado? (E) 
- Porque ele tá se separando e vai virar duas figuras iguais. Precisa ter os mesmos 
componentes pra ficar duas iguais. (G) 
- Seria sei lá, representando a energia, alguma coisa tipo assim. (A) 
 
 A negociação intensa entre A, M e G leva-as a avançar conjuntamente na 
compreensão do modelo em estudo, mesmo que com opiniões diversas. Nessa direção, 
M ressalta uma incoerência da hipótese atual a respeito do centríolo e o que inferiram 
sobre a estrutura durante o jogo. Apresenta a incoerência para que o grupo possa 
solucioná-la. Contudo, a intervenção do entrevistador, neste momento, parece ter sido 
muito condutiva para garantir a participação de J e C. Talvez isto tenha sido 
desnecessário, pois A, M e G estavam construindo o raciocínio de forma bastante rica 
na direção da constatação do modelo com o um símbolo construído, o que não pôde se 
confirmar neste momento.  

Quando C indica uma foto e um desenho em que existem os centríolos, talvez 
ainda esteja com uma imagem estática, sem sentido, pois parece que tenha relacionado 
os nucléolos da foto com os centríolos do desenho e a linha pontilhada do meio no 
desenho com a parede celular que delimita as duas células-filhas da foto. J vê o mesmo 
desenho de outro modo, o que já implica em uma imagem mental cinética explicativa do 
movimento dos cromossomos.  

Pudemos notar que G tentou retomar o foco sobre o centríolo, mas a discussão 
com o entrevistador levou-a a aprofundar a compreensão da mudança de forma dos 
cromossomos.  

 
- Isso aqui (centríolo do desenho) a gente disse que poderia ser isso aqui (nucléolo da 
foto), uma vez no jogo. Só que eu acho que não tem nada a ver porque...(pausa). (M) 
- Agora...(G) 
- É agora a gente acha que não tem nada a ver. (A) 
- Me diz uma coisa então. Deixa eu perguntar primeiro pra Carol. Nessa coluna aqui, 
qual é das fotos que corresponde a esse desenho? (E) 

C demora um pouco e aponta. 

       

- Esse você acha que é o mais parecido? Por quê?(Carol não responde). (E) 
- Juliana, e você, o que acha?(E) 
J demora e aponta.Porque ele tá começando a dividir, mas ele ainda tá junto. E cada 
um vai pra um lado. (J) 
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- Vou retomar o que ela apontou. Isso, então aqui no meinho são os roxos (foto) que 
correspondem a esses fiozinhos verdes e vermelhos que tão aqui no meio (desenho), 
né?(E) 
- Gisela, nessa fileira, qual é a foto que você acha mais parecida com o desenho?(E) 

 

- Porque ainda é uma coisa só, tem um núcleo só. (G) 
- Tem um núcleo só, ah. (E) 
- A célula ainda não se dividiu. É uma só e aqui parece que pelo amarelinho, vai 
passando pro outro lado pra virar duas células iguais à primeira. Então acho que é 
esse. (G) 
- Mas você está vendo o amarelinho aqui passado pro outro lado? O que é?(E) 
- Ai, é porque tá mais concentrado. Eu não sei. (G) 
- O que tá mais concentrado? (E) 
- Não sei explicar. (G) 
- A Gisela tem razão, a foto certa é essa, mas por que não pode ser essa (abaixo)?(E) 

 
 
A compreensão da célula por meio da generalização das características a partir 

da análise de várias amostras de células nas fotos está associada à construção de uma 
nova linguagem: o desenho é uma linguagem, um modelo. Desse modo, as alunas (A, M 
e G) ao construírem o modelo mental da célula, usam-no como uma forma de 
linguagem e passam a utilizá-lo como “chave de leitura” para inferir o que ainda 
desconhecem a respeito das fotos. Os alunos, que atingem esse nível de compreensão, 
assumem os nomes científicos que são ofertados pelo entrevistador. Ao contrário, C que 
ainda está com dificuldade para compreender as cartas do jogo não utiliza nem os 
termos que já foram estabelecidos pelas colegas na discussão até aqui, nem os desenhos 
como auxílio para compreender as fotos. 

 
- Sei lá, aqui no desenho, parece que elas tão se ordenando, tipo, aqui tá uma bagunça 
(na interfase). Aqui (prófase do desenho) já tá verde com verde e vermelho com 
vermelho pra depois se separar igualmente. Aqui também parece que elas tão se 
mexendo assim pra se organizar. (A) 
- Maria Carolina (E) 
- Acho que tá errado. (M) 
- Ela acabou de falar que tá certo. (G) 
- Dessas fotos, qual é a que corresponde aos desenhos?(E) 
- Esse aqui. (aponta a carta da anáfase). (M) 
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- Por que você acha que é essa? (E) 
- Porque as coisinhas, os negocinhos verdes e vermelhos...(M) 
- Eu vou dar um nome pra vocês se localizarem melhor porque tá difícil de se expressar 
com as coisinhas, os trocinhos... São os cromossomos. Então cromossomos são essas 
coisas que ficam dentro do núcleo, tá? (E) 
- Tá, os cromossomos, eles já tão separados, mas digamos que a célula ainda tá junto. 
Tipo aqui, tá junto, mas você já vê que aqui (foto) tá ficando igual aqui (desenho), 
entendeu? (M) 
- Tá legal. E Carol, aqui dessa fileira, qual é a foto que corresponde a esse desenho 
aqui? (E) 
- Esse? (pausa)...Esse. (C) 

 

- E por que você acha que é esse? O que você viu para escolher? (E) 
- Tem dois aqui, sei lá. (C) 
-Dois o quê?(E) 
- Aqui ó, tem dois aqui, e isso aqui no meio. (C) 
- Bom, então tem 2 núcleos. Assim como tem dois núcleos aqui (apontando-os na foto e 
no desenho). E você também viu um risco no meio. E essa não é igual também?(E) 

 
- Sei lá.(C) 
- Essa carta também tem dois núcleos, também tem o risco pra dividir no meio. (E) 
- Pode falar ou não?(A) 
- Pode, Ana. (E) 
- Ó, mas é porque ela falou que vai gerar uma célula igual à primeira. Então você vê a 
primeira e vê essa aqui, tipo, ainda tá mais esticada. Então é diferente desses aqui que 
já tão iguaizinhos. (A) 

 
 
Convém ressaltar o modo pelo qual M emprega os desenhos para esclarecer a 

dúvida a respeito das fotos. Ela já sabe usá-lo como linguagem explicativa da realidade, 
embora ainda não tenha tomado consciência disso.  
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- Você pode olhar pela figura (desenho) também. Aqui eles já tão espalhados e aqui já 
tão mais concentrados. (M) 

  
 

 
- E parece que esse aqui já tá mais junto do que antes. (o núcleo fica mais compactado 
na citocinese). (A) 
 
 O entrevistador muda novamente o direcionamento do olhar de modo a buscar as 
semelhanças em várias fotos para retomar a abstração efetuada na construção do modelo 
(o desenho).Trata-se de uma tentativa de levar as alunas a tomar consciência da natureza 
do modelo, que não se completa desta vez. Mais uma vez, os nomes científicos são 
empregados pelas alunas que conseguiram compreender melhor os movimentos e as 
causas destes no interior das células. Notamos que alguns dos nomes que surgiram não 
haviam sido apresentado neste encontro, mas no passado e voltam a ser utilizados à 
medida que a representação da célula vai tomando novos  significados.  
 
- Última pergunta de hoje. Uma vez pra cada uma. Por que essas fotos são este 
desenho? (aponta a fileira de fotos da mesma fase (interfase) para comparar com a 
coluna de desenhos respectivos). O que estas fotos têm de semelhante para 
corresponderem todas ao mesmo desenho?(E) 
- Porque essa bolinha seria essa (núcleos). E isso seria isso (região das membranas 
plasmáticas). (C) 

 
- Isso. Muito bem. Então, Juliana, o que é núcleo aqui?(E) 

 
- Núcleo é o que tá em roxo. (J) 
- O roxo grande ou o pequeno?(E) 
- O roxo todo. O resto não aparece ou isso aqui faz parte? (questiona que o citoplasma 
faz parte da célula ou o núcleo está só). (J) 
- E o que seria este contorno aqui?(E) 
- A membrana.(A) 
- A membrana é o contorno da célula, o roxo é o núcleo  e essa bolinha aqui dentro é o 
quê?(E) 
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- Uma bolha de ar. (A) 
- É o núcleo do núcleo que tem o nome de nucléolo. Ele aparece em algumas cartas. 
Gisela, mostra pra mim a relação entre estas duas cartas, mostrando cada um dos seus 
componentes (uma foto e um desenho). (E) 

 
- O núcleo é o rosa misturadinho, o nucléolo é o buraco azul. (G) 
- Mas, psora, aqui tem dois. (M) 
- Pode ter três também?(A) 
- Pode. E o que é a célula? 
- É tudo (e aponta corretamente).(G) 
- Bom, está ótimo. Voltamos a jogar na semana que vem. (E) 
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OFICINA 3B: 15/06//2004 -1º ANO ENSINO MÉDIO - GRUPO B 
Participantes: Felipe (F), Karen (K), Gabriela (G), Natália (N), Entrevistador (E) 

 
A entrevistadora recebeu os alunos calorosamente para que se sentissem à vontade e 

explicou que no encontro do dia não iriam jogar, mas brincar de resolver charadas com as cartas. 
Iniciou a atividade pedindo que os alunos o ajudassem a separar as cartas de acordo com a cor 
das fotografias.  

Diante das cartas separadas, a entrevistadora passou a arrumá-las na frente dos alunos de 
acordo com a disposição apresentada na ilustração 1 da p. 75. O diálogo indica que havia 
motivação para desvendar a solução do problema proposto. Todos queriam falar, e às vezes foi 
preciso que a entrevistadora interferisse para evitar que alguém monopolizasse o tempo. F, por 
exemplo, começou a levantar hipóteses sobre as relações entre as cartas, ainda enquanto 
observava a arrumação destas sobre a mesa e quis a todo o momento antecipar o que seria pedido 
ou discutido. Estas primeiras antecipações permitiram-nos conferir algumas hipóteses que 
havíamos levantado sobre a aprendizagem realizada no encontro anterior e serviu também aos 
alunos para confirmar as inferências que construíram ao longo da partida tanto sobre a lógica da 
construção das cartas, como sobre o processo de divisão celular. A atividade de inferir parece ter 
mantido a curiosidade e a necessidade de verificar se fizeram boas previsões. O primeiro trecho 
do diálogo trata mais das inferências do primeiro tipo. 

  F retomou a primeira identificação de regularidade da sessão anterior: os desenhos iguais 
das cartas. K lembrou da existência de seqüências de movimentos nas cartas do jogo e descreveu 
detalhadamente a movimentação dos cromossomos, embora não tenha explicado o significados 
destes movimentos.  

Desde o princípio, K, uma jogadora com algumas dificuldades de compreensão do jogo 
no encontro anterior, rapidamente identificou regularidades nas cartas. Ela logo percebeu que em 
cada fileira de cartas, a célula tinha características semelhantes, pois na verdade, tratava-se da 
mesma fase da divisão celular sob tratamento colorimétrico diverso.  

 
- É, eu falei, psora. Foi aquilo que eu entendi lá. Tudo é igual, as cartas são todas iguais 

(aponta os desenhos das cartas). Eu falei. Eu tava certo. (F) 
- É, você estava certo. Existem vários desenhos com algumas repetições. (E) 
- Tá vendo? Tá vendo? (F) 
- Eu vou lançar um desafio para vocês. Vamos lá? (E) 
- Vai querer que a gente monte uma seqüência. Acertei? (F) 
- Isso. Vamos. Lá. Como a gente tem seis tipos de desenho, eu vou abrir aqui  para vocês 

verem o que acontece. Olhem à vontade e contem tudo o que estiver chamando a atenção.  (E) 
- Aqui ó. As cores mudam, mas se você prestar atenção, parece que é a mesma coisa. (K) 
- Como assim, Karen? O que você percebeu sobre as cores das cartas? (E) 
- Parece que é a mesma foto. As cores podem ser diferentes, mas ó. Tá vendo? Aqui eles 

tão mais separados, aqui eles tão juntando, aqui eles tão um pouco mais juntos. Aqui abriu de 
novo. Viu? (K) 

- Tá. Então o que te chamou a atenção é que numa mesma linha, as fotos parecem a 
mesma. (E) 

- Aqui é a mesma coisa, ó, aqui ele ta mais separadinho. Aqui ele juntou. Aqui já tá 
completamente unido, ó. Viu? Aqui mais ainda! (K) 
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Do mesmo modo, G, uma jogadora que não falou quase nada no jogo anterior, 
demonstrou que teve envolvimento embora demonstrasse inatividade, visto que suas observações 
passaram a ficar mais detalhadas e porque não teve receio em falar desta vez. Como ela chegou 
atrasada no encontro anterior perdeu o início da discussão que tratava da descoberta das 
regularidades quanto à cor e forma, e parece que foi justamente isto o que passou a fazer no 
segundo encontro. A sua descrição da intensidade da cor ao longo de uma seqüência de fotos de 
uma mesma célula em divisão celular, apresentada no diálogo abaixo, está relacionada com a 
condensação dos cromossomos. À medida que eles se enrolam (espiralizam), ficam mais densos e 
realmente a cor se intensifica. No encontro anterior, ela não conseguiu expressar esta 
compreensão em nenhum momento, mas já iniciou esta sessão em outro patamar de 
aprendizagem do modelo celular. Porém, ela descreveu o movimento dos cromossomos, sem 
indicar que tivesse alguma noção do significado da estrutura ou fenômeno que estava relatando. 

 
- Gabriela, e você? O que percebeu nas cartas?(E) 
- Então eu vou falar. Posso falar de uma linha só? Ou tem de falar de todas? (G) 
- Você escolhe. Como quiser. (E) 
- Então eu percebi que tem uma alteração de cores aqui. Assim, aqui, assim (aponta as 

estruturas nas cartas). Então tem uma alteração de cor, de tamanho é isso. (G) 
- Como é essa alteração de cor? Me explica com mais detalhes. (E) 
- Não, aqui ó. Aqui, por exemplo, elas tão mais avermelhadas e aí depois começa a ficar 

laranja com uns pontinhos verdes e no meio e daí começa a aumentar o tamanho.  Aqui por 
exemplo tá pequenininho e tá quase se separando. Aqui tá maiorzão, tudo junto. (G) 

         
 
 As primeiras análises do quadro de cartas criaram condições para que o diálogo se 

aprofundasse nas inferências que tentavam descrever o processo de divisão celular. Todos 
estavam explicando a movimentação dos cromossomos ao longo da separação em duas células. 
Entretanto, alguns falavam das fotos e outros dos desenhos, sem perceber a diferença. Esta etapa 
parecia estar ultrapassada no fim da partida realizada no encontro anterior, mas parece que as 
conclusões não foram sistematizadas e fixadas. Muitas das decisões já tomadas foram retomadas 
neste encontro, embora sendo solucionadas rapidamente.  

 
- E você Felipe, o que você percebeu?(E) 
- Assim. São seis tipos de desenhos diferentes, certo? Cada tipo de desenho tem uma 

seqüência, entendeu?(F) 
- Como assim? Me explica. (E) 
- Por exemplo, esse tipo de desenho, certo? Ele faz uma seqüência com as cartas, esses 

desenhos são uma seqüência. É a seqüência que a célula divide, primeiro uma célula vai 
separando, separando completamente e tem duas células, entendeu? Acho que só. (F) 
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- Então para cada um dos seis desenhos, você diz que tem uma seqüência?(E) 
- Todos. Ö (aponta). (F) 
- A seqüência é sempre igual ou sempre diferente?(G) 
- Como assim? Tipo. É sempre igual. Tá indo de tudo concentrado para separar em duas. 

(F) 
- Natália, o que você percebe? (E) 
- É uma seqüência mostrando a separação das células... E tem a diferença da tonalidade 

das cores. Não é bem as cores, mas as tonalidades. (N) 
 
K identificou neste momento o que F havia descrito assim que viu as cartas. Para ele, a 

repetição dos desenhos era uma confirmação de uma hipótese, para ela era uma percepção nova. 
G aprimorou a descrição das características das células e descreveu os movimentos de algumas 
estruturas celulares.  

 
- Psora, olha os desenhos aqui! (K) 
- Como é que são os desenhos, Karen? (E) 
- Iguais. Na mesma linha. (K) 
- Gabriela, e como são os desenhos nas colunas?(E) 
- Diferentes. Aqui tá junto, aqui tá separado. Aqui parece que essa bolinha se divide e 

aqui parece que tá mais juntinho. (G) 
 
F decepcionou-se, pois achava que existia sempre alguma ligação entre a foto e o desenho 

de cada carta. Assim, uma constatação de inferência equivocada também torna-se algo motivador 
para que o grupo discuta novas possibilidades. Parece que todos queriam encontrar alguma 
verdade na impressão inicial de F, inclusive N, que chegou atrasada, escutou este trecho da 
conversa e logo quis participar. Assim todos buscaram novas relações entre os desenhos e as 
fotos e perceberam que a seqüência de movimentos dos cromossomos e da divisão em duas 
células era a mesma na foto e no desenho.  

 
- O que mais você percebe, Felipe?(E) 
- Psora, então tipo não é com muita seqüência as fotos, né? (F) 
- E: Você acha que não tem nada a ver as fotos, então? 
- É. Por exemplo. São seis fotos diferentes e seis desenhos diferentes. É tipo, se não fosse 

um dominó, não teria razão para essas fotos estarem com esses desenhos. (F) 
- No dominó, pode ter colunas com alguma coisa igual nas cartas?(E) 
- Não. Sim. Não, calma aí. Eu tenho que bater o desenho com a foto, né? Então sim. (E) 
- Tão numa seqüência ó. (K) 
- O que está numa seqüência?(E) 
- O desenho. Aqui tá separando. (K) 
- Começou a se separar, daí já se separou. (F) 
- Elas já se separaram, ó. E aqui as células tão separadas em duas. E aqui tá bem 

separadinho. (K) 
- Eu acho que coluna ...linha ...aqui, todas as colunas de desenho, são iguais à coluna de 

fotos aqui ( 3ª coluna – roxa). (N) 
 
N tentou fazer a formalização da lógica empregada na construção das cartas do jogo de 

forma meio caótica porque parecia ter uma intuição sobre o resultado. Era um início de inferência 
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que precisava de um olhar em várias dimensões para ser completada. N passou a retirar cartas do 
quadro para fazer uma seqüência que provasse o que identificou, mas se perdeu no meio do 
caminho, pois não enxergou que na diagonal do quadro de cartas estavam os pares foto e desenho 
iguais. Ficou tentando encontrá-los aleatoriamente. Porém, N permitiu o salto na discussão, ao 
indicar o caminho para os outros, pois ela mostrou que existiam fotos que correspondem ao 
desenho em algumas cartas e que elas existem de acordo com a seqüência da divisão celular. 
Mais adiante, a discussão entre N e F permitiu chegar à solução. 

 
- Hum. Interessante. Prova isso, Natália. Você falou que a linha do desenho tem a ver 

com esta linha da foto. (E) 
- É. Porque da foto seria com esse daqui (vai tirando as cartas para fazer uma 

seqüência). Mas aí o ruim é que, ai. Aí esse desenho ali, ele ia... Peraí, de onde que eu peguei? 
(N) 

- Você pegou daqui. (E devolve as cartas para o lugar para permitir que ela veja o todo 
novamente). (E) 

- É, então eu acho que esse aqui é aqui, aí depois a outra foto que vem é aqui, é essa 
daqui. (N se perde novamente). (N) 

- Ah! (F) 
- Ai, psora, me confundi agora. (N) 
- Mas eu entendi. (F) 
- Você entendeu o que eu quis dizer?  
- Eu entendi. Assim ó, tipo assim (começa a mexer nas cartas). (F) 
- É que eu me confundi. É muita coisa. (N) 
- Mas você teve uma boa idéia. Só falta provar. (E) 
- Eu, eu posso tentar? (F) 
- Pode. (E) 
- Então vamos lá. Então aqui é a primeira foto como tá aqui. (F) 
- É, essa é a primeira foto! (N) 
- Eu acho que tá mais concentrado, certo? Tá bom. Então, vamos pegar. Vou pegar essa 

aqui. Nem precisa, mas eu vou pegar, tá? Pra mostrar o desenho, tá? Certo? Ai. (F se perde 
também). (F) 

- Psora, vê que confuso. Aí eu acho. Calma. Eu vou conseguir. Aí vem esse daqui. (N) 
- Não dá. Tudo bem. Dá. (F) 
- Daí depois vem esse desenho. Que depois desse desenho vem esse aqui. Peraí. Tá na 

ordem certinho? Tá. Depois vem esse daqui, depois vem isso, isso, depois isso. Pera só um 
pouquinho. ...Com isso daqui. É isso. (N) 

 
O entrevistador pediu aos alunos que descrevessem o processo observado na carta após a 

solução do quadro ter sido esclarecida para que pudesse identificar a compreensão que foi feita 
por todos, visto que a discussão estava polarizada apenas em F e N, e para que indicassem outros 
elementos que participam da divisão, além dos cromossomos. G começou a questionar-se quanto 
ao significado dos elementos que percebia na célula. Quando tentaram reconstruir a seqüência de 
fotos, K e G perceberam que os cromossomos se aproximam antes de ocorrer a divisão da célula 
e acharam isso ilógico, passando a questionar a importância deste movimento. É interessante 
notar como houve um processo intenso de formulação de perguntas investigativas e de novas 
inferências quase que ao mesmo tempo. 
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- Perfeito, Natália. Eu falei pra vocês que eu não ia explicar nada e que vocês iam 
conseguir resolver. Vocês perceberam que a coluna dos desenhos é igual à linha das fotos. Então 
vamos descrever como é essa seqüência?(E) 

- Aqui, ele tá... (N) 
- A célula tá concentrada. (F) 
- Tá bem concentradinha. (N) 
- Deixa eu pedir para a Gabriela  falar, já que ela está mais quietinha. (E) 
- Deixa eu ver. Eu acho que aqui elas já se separaram em duas. Aqui ela tá se dividindo 

ao meio. Eu não sei se isso aqui são células, sei lá.  Foi um pouco pra cá e um pouco pra lá (são 
os cromossomos). Não sei. Aqui á quase se separando e ali já tá praticamente separado. (G) 

- Isso. Com certeza, agora vai melhorar o jogo. Estou dando um grupo de fotos de células 
de um mesmo tipo se dividindo para cada um de vocês. Sem olhar um no outro, eu gostaria que 
vocês tentassem montar a seqüência da divisão celular. (E) 

- De fotos?(F) 
- Isso, de fotos. Uma seqüência de fotos, onde uma célula vai passar por várias etapas até 

se dividir em duas exatamente iguais a primeira. (E) 
- Professora, aqui, por exemplo, essa daqui ainda tá tudo junto. Aí depois vai supondo 

que ela vai se separando. Essa daqui tá mais ou menos, essa daqui tá, aí depois chega no final, 
né e vai separando em duas diferentes. (G) 

- Gabriela é isso mesmo, mas vou te dar a dica outra vez. Veja: no processo uma célula 
vai se dividir e formar duas exatamente iguais à primeira. (E) 

- Duas, ah. Mas aqui tá igual aquele lá. (G) 
- Psora, acho que é isso. (N) 
- Natália, tudo bem. Felipe, tudo bem. Karen, olha, uma célula vai passar por vários 

processos para formar duas exatamente iguais à primeira. (Karen troca um par de cartas do 
lugar). (E) 

- Aí mandou bem mandou bem agora. (F) 
- É que eu tava em dúvida se colocava esta carta aqui ou aqui. Aqui tá meio estranho 

(aponta a metáfase: 3a carta). Achei estranho ela se juntar para depois separar (refere-se aos 
cromossomos se reunirem para depois se separarem em dois grupos). (K) 

- É isso. Parece que ela primeiro junta pra depois se separar. (G) 
- Não fica muito lógico. Aqui parece que ela tá começando a se juntar e formar essa 

bolinha, aí depois ela passaria, ela aqui já tá um pouquinho mais separada. É mais lógico 
entendeu?(K) 

- Vai ficar bem mais legal jogar agora. Vamos jogar outra vez?(K) 
 
 A entrevistadora reuniu as fotos de uma mesma etapa de divisão celular e iniciou 

uma rodada de discussão sobre as semelhanças entre as fotos em uma nova tentativa de exercitar 
a identificação dos vários elementos celulares. Com isso, G descreveu o que F (já em estágio 
mais avançado de compreensão da célula) descrevera no encontro anterior a respeito de haver 
uma divisão no interior da célula antes da divisão do contorno celular em duas partes. Mais uma 
vez a leitura dos indícios partiu das camadas externas e maiores para as mais internas e menores 
da célula. O enriquecimento da imagem mental da estrutura interna da célula só se deu com a 
negociação entre os alunos, visto que houve a constatação de que existia alguma incoerência nas 
próprias concepções, pois passaram a perceber que estavam tratando de estruturas diferentes, 
aspecto este que também foi ressaltado pela mediação do entrevistador.  
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Outro aspecto pouco explorado pelo entrevistador na discussão é que parece haver um 
esboço de significado da divisão celular para o corpo humano, quando tentam relacionar a mitose 
com o feto durante a gestação.  

- Gabriela, o que você acha que essas fotos têm em comum? Igual?(E) 
- Tá tudo junto. Eu não sei explicar direito.(G) 
- O que você está vendo? Só isso. (E) 
- Então, elas tão separadas. Só isso daqui que tá separado, mas é dentro. Ai por fora, 

elas tão juntas. Todas juntas. (G) 
- O que você acha que é célula aí? (E) 

 
- Acho que é isso daqui, ó. Fora daqui (aponta para o contorno do núcleo da célula). (G) 
- E o que tá fora da célula é o quê? O que é o rosa e o roxo?(E) 
- Ah, o núcleo, sei lá.(G) 
- Deixa eu falar. Aqui ó. Isso aqui parece que é célula (contorno rosa).  Aí parece que 

essa parte aqui (roxa - núcleo), parece que ela vai crescendo na divisão e fica pequena, parece 
que isso aqui é o núcleo (explica as partes, indicando toda a seqüência da divisão celular). (K) 

- A Gabriela disse que a célula é o roxo e para você o núcleo é que é o roxo. (E) 
- Porque núcleo é o que fica no centro. Não é o que tá fora. (K) 
- E o que é o rosa?(E) 
- A placenta (risos). (F) 
- E o bebezinho. (K) 
- Eu acho que o de dentro é a célula. (N) 
- Será que não é tudo uma célula e o roxo... (F) 
- Núcleo quer dizer só a parte de dentro. (K) 
- Tipo, é tudo a célula. A célula é os dois. É o conjunto dos dois. (F) 
- Você diz o rosa e o roxo? (E) 
- É isso. E o núcleo é só o roxo, entendeu?(F) 
-Tá bom. Então para recapitular: a célula é tudo, o rosa e o roxo. E o núcleo é o roxo. 

Então o que é célula nestas outras fotos? (E) 
Ao comparar as várias fotos, começou a ser necessário criar nomes para as várias 

estruturas identificadas a fim de facilitar o diálogo. Quase que ao mesmo tempo, F e G 
começaram a desconfiar que existiam as mesmas estruturas em todas as células, mas que nem 
sempre elas eram visíveis. O mesmo fato significou para N que estas estruturas poderiam ter 
tamanhos diferentes e por isso não eram visíveis. No entanto, este grupo não identificou os 
centríolos e não descreveu a relação destes com os fusos e com os cromossomos para a dinâmica 
da divisão celular, como aconteceu nos outros grupos. Este fato nos chamou a atenção, pois na 
partida do jogo, estes elementos foram identificados e descritos, mas não nomeados. Podemos 
conferir a presença destes elementos no teste de interpretação de texto que será analisado a 
seguir.  
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- Eh, fotinho difícil de ver, né psora? Fala sério.(F) 
- Eu posso falar?(G) 
- Fala, Gabriela. (E) 
- Eu acho que célula é todo esse branco aqui ó. Tem um contorno. E o núcleo é o roxo. Só 

que tem uma bolinha menor dentro do núcleo. (G) 
- É o “nuclinho”. (F) 
- E aqui também tem. (G) 

 
- O nuclinho é o nucléolo. Parece um núcleo dentro do outro núcleo, não é? E aqui 

Natália, o que é célula?(E) 
- A célula é esse azul e o roxo é o núcleo. (N) 

 
- E o que são os azuizinhos? (E) 
- Nucléolos. (F) 
- Karen, o que é célula aqui?( E) 

 
- É o azul. (K) 
- Não é. Ô psora. (F) 
- Isso é a célula (contorno quadrado) e isso é o núcleo. (K aponta na foto da carta) 
- E essa bolinha? (E) 
- É a bolinha que eu falei (não usa o termo nucléolo). (K) 
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- Psora, só pra entender. Isso tudo aqui é a célula, né? (F) 
- Certo. Isso é a célula. (E) 
- Ah tá. Ela tava falando que era só o azul. (F) 
- O núcleo é uma parte da célula. (K) 
- Só que aqui não dá para ver o nucléolo. Eu não tô vendo lá dentro a bolinha. E aqui, 

cadê a célula? (G) 

 
- A célula? É isso aqui. (F) 
- É o verde todo? E o que é o laranja? (G) 
- É o núcleo. (K) 
-E cadê o nucléolo?(E) 
- Ah, não dá para ver, psora. (F) 
- As bolinhas... (N) 
- E aqui, cadê a célula? (E) 

 
- Aqui. O verde. O que é o azul? (F) 
- O núcleo. (K) 
- Cadê o nucléolo? (E) 
- Tá pequenininho. (N) 
- Não dá pra ver. (K) 
- Tá bom, gente. Por hoje tá ótimo. Muito obrigada. (E) 
 
 
3. Desenhos elaborados pelos alunos a partir da leitura de um texto expositivo.  
 
 O texto consta do anexo 3 e os desenhos dos alunos estão apresentados no capítulo 

referente á “ discussão”, associados à análise que fizemos deles.  
 
 
 
 “...fixou os olhos no tabuleiro e mergulhou em profunda reflexão...qual seria a 

novidade teórica que teria que enfrentar...”(Lisias, 2004)  
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   DISCUSSÃO 

 
 

“A verdadeira representação começa, portanto, só a 
partir do momento em que nenhum índice comanda a 
crença na permanência (do objeto)... nesse 
conhecimento (do objeto) interfere cedo ou tarde, a 
representação e a dedução” (Piaget, 1967/ 1996). 
  

 
A confecção das narrativas dos encontros com os alunos permitiu-nos selecionar os 

trechos das partidas e da discussão em torno da resolução das situações-problema que julgamos 

serem os mais significativos. Esta seleção pautou-se na possibilidade de descrever as operações 

mentais empregadas pelos alunos e as transformações no modo como compreenderam o modelo 

científico da célula.  

Nas páginas a seguir, passamos a relatar e analisar os trechos selecionados destes 

encontros. A análise foi desenvolvida conforme os passos 4, 5 e 6 anunciados e explicados na 

Ilustração n.º 3 (p. 88). São eles: a classificação das respostas dos alunos em categorias 

indicadoras das operações mentais empregadas nas inferências, a ordenação destas categorias de 

acordo com o seu grau de complexidade e a comparação das nossas hipóteses sobre as imagens 

mentais dos alunos com os desenhos feitos por eles. As três etapas são apresentadas em conjunto, 

conforme explanamos a nossa interpretação de cada categoria de resposta dos alunos. 

 
1. Análise das categorias de respostas dos alunos 
 

A explicação das características de cada uma das categorias de análise dos dados foi feita 

de modo a apresentar exemplos recolhidos das três oficinas referentes à primeira partida do jogo 

de dominó “ciclo celular” (A) e dos três encontros para resolução da situação-problema (B). As 

duas oficinas de n.º 1 (A e B) referem-se aos encontros com os alunos do terceiro ano do Ensino 
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Médio, as duas de n.º 2 ao grupo A de alunos do primeiro ano do Ensino Médio e as duas de n.º 3 

ao grupo B de alunos de primeiro ano.  

Com o propósito de descrever as operações mentais dos alunos, as categorias foram 

construídas usando como indicadores: os observáveis dos sujeitos-alunos-jogadores, ou seja, os 

elementos celulares que comunicaram aos demais em situação de jogo; e as inferências que 

fizemos sobre as operações e modelos mentais a partir dos observáveis comunicados pelos 

sujeitos investigados.  

 

� Modelo nível 1- a metáfora “célula - ovo frito” 

 

a) Comparação de semelhanças entre desenhos e  fotografias. 

O primeiro recurso utilizado pelos jogadores das três oficinas foi, em geral, a observação 

da face das cartas que contém os esquemas (desenhos). Os jogadores logo conseguiram perceber 

que há várias cartas com os mesmos desenhos. As características dos desenhos são os observáveis 

do objeto que estão em diálogo com os observáveis do sujeito. Estes por sua vez dependem do 

arranjo das coordenações do sujeito, naquele momento. Os sujeitos - alunos possuíam um padrão 

de coordenação dos esquemas de ação que os permitiu compararem os predicados existentes nos 

desenhos para buscar semelhanças e classificarem as representações. Nesta situação, a percepção 

das semelhanças entre os desenhos nas várias cartas estava associada a atributos do objeto 

“desenho nas cartas” facilmente identificáveis para as coordenações do sujeito e, 

conseqüentemente os sujeitos investigados puderam assimilar o objeto desta maneira.  

Oficina 1 A  
-Tem desenhos iguais nas cartas (informação conhecida), então as fotos também podem ser 
iguais (informação desconhecida). (C) 
- Como vocês organizaram as cartas na mão?(E) 
- Colocamos os desenhos iguais. (D, C e Ca quase que ao mesmo tempo). 
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Oficina 2A 
O entrevistador perguntou como cada equipe organizou as cartas na mão e soube que A, 

M e G agruparam as cartas com desenhos semelhantes. 
 
Oficina 3A 
- O Felipe está me perguntando se essas cartas têm desenhos iguais. Por que você resolveu fazer 
esta comparação antes de começar o jogo?(E) 
- Ah, sei lá, tipo, eu queria saber se tem alguma relação, se é a mesma célula, sabe?(F). 
 

A semelhança entre os desenhos também é a primeira característica comunicada pelos 

alunos no segundo encontro. É bastante intrigante o modo como retomam a mesma seqüência de 

operações mentais utilizadas no primeiro encontro, mesmo que já tenham avançado no 

desenvolvimento destas. Parece que os alunos querem testar todas as hipóteses que fizeram no 

encontro anterior. Outra hipótese explicativa para este fenômeno poderia ser a de que perante 

situações novas e desafiadoras, os seres humanos podem preferir usar suas operações mentais 

mais antigas, pois estas com certeza eles sabem usar.  

Oficina 2B  
- Como todo mundo acertou, eu vou abrir todas as seqüências na mesa, uma do lado da outra 
para vocês verem. (E) 
- Nossa, todos têm o negócio igual (os desenhos de uma mesma coluna). Psora, olha como eu sou 
geninha. Todos esses são iguais e todos esses são iguais, aqui ó (vai mostrando todas as colunas 
com os desenhos iguais). (G) 
- Isso. A Gisela já percebeu que em todas as colunas, os desenhos das cartas são sempre iguais. 
Vamos por um do ladinho do outro pra ficar fácil de ver. (E) 
 
Oficina 3B 
- É, eu falei, psora. Foi aquilo que eu entendi lá. Tudo é igual, as cartas são todas iguais 
(apontaos desenhos das cartas dispostas sobre a mesa). Eu falei. Eu tava certo.(F) 
- É, você estava certo. Existem vários desenhos com algumas repetições. (E) 

 

Mais adiante, os alunos interessaram-se em verificar a existência de semelhanças na outra 

face da carta – a fotografia, ou seja, tentaram usar o mesmo tipo de operação mental 

anteriormente empregado sobre os esquemas para investigar o desconhecido: a fotografia. Ao 

aplicar os esquemas de ação “comparar” e “classificar” sobre as fotografias, os alunos 

identificaram o observável “cor das fotos”, mas como há fotos tanto com cores semelhantes e 
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formas diferentes, como com formas semelhantes e cores diferentes, C (oficina 1A) arriscou 

inferir que as cores poderiam ser de uma fonte externa, um corante. Assim, C e outros alunos 

escolheram as semelhanças entre as cores das fotografias das células para agrupá-las segundo a 

técnica de coloração e classificaram as fotografias, relacionando cada cor com um tipo de célula 

em processo de divisão. Este foi um passo importante para perceberem que a classificação pela 

cor das células não era suficiente para identificar as semelhanças entre as fotografias e assim, 

mais adiante, os alunos passaram a verificar outras características, como a forma.  

 Nesse sentido, foram freqüentes as inferências pelo procedimento de dedução verificado 

em frases com construções semelhantes a “Se..., então...”.  

Oficina 1A  
- As células têm corantes diferentes (informação conhecida), então será que elas são cada uma 
com um corante e essa é a diferença (informação desconhecida). (C)? 
(Se existem corantes diferentes, então as fotos parecem diferentes porque têm corantes 
diferentes). 
 
Oficina 3B 
- Aqui ó. As cores mudam, mas se você prestar atenção, parece que é a mesma coisa. (K) 
- Como assim, Karen? O que você percebeu sobre as cores das cartas?(E) 
- Parece que é a mesma foto. As cores podem ser diferentes, mas ó. Tá vendo? Aqui eles tão mais 
separados, aqui eles tão juntando, aqui eles tão um pouco mais juntos. Aqui abriu de novo. 
Viu?(K) 
(Se as cores são de fonte externa e as formas são constantes, então as fotografias representam as 
mesmas células). 
 

Pudemos constatar também que, mesmo depois de desenvolver outras operações mentais 

ao longo do primeiro encontro, alguns dos alunos retomaram o uso da comparação e classificação 

das fotografias pelo tipo de coloração, quando foram apresentados à situação-problema 1 na 

semana seguinte. No segundo encontro, os jogadores sabiam que, ao separar as cartas segundo o 

critério “cor”, estavam separando os tipos de células diferentes em processo de divisão, pois no 

encontro anterior descobriram que as células são incolores e a cor observada é obtida em função 

do método de coloração empregado. Daí em diante, buscaram variações nas tonalidades de uma 
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mesma cor, o que demonstra que o esquema de ação estava diferenciando-se por meio da 

acomodação às diferentes cartas analisadas no encontro anterior. Com isso puderam aprimorar a 

observação e identificar características cada vez mais ocultas. 

Oficina 1B  
- O que vocês acham importante contar do que pode ser observado nestas cartas?(E indicando o 
quadro com todas as cartas). 
- As cartas de mesma cor mostram a mesma célula. A cor fica mais forte em algumas cartas da 
mesma seqüência. Fica mais vermelho.(H) 
- É a mesma célula com o mesmo corante.(C) 

 A classificação das fotografias pela cor, característica bem evidente neste tipo de 

ilustração, é usada como estratégia para avançar rumo ao desconhecido, ou seja, é a ferramenta 

usada por estes alunos para tentar fazer a correspondência entre os esquemas (já conhecidos pelos 

alunos do terceiro ano) e as fotografias (objetos a serem conhecidos).  

Oficina 1A 
- Nossa! Nunca vi essas figuras (as fotos são desconhecidas). Só esses desenhos (os esquemas 
são conhecidos).(Ca) 

 

Pudemos verificar pela análise destes dados que é importante discutir com os alunos a 

técnica empregada pelo pesquisador para obter a observação das fotografias, pois para os alunos 

não é óbvio que os componentes da célula não têm cor própria e que dependendo a técnica 

empregada, pode-se visualizar componentes diferentes e de modo diverso. Infelizmente as aulas 

de biologia costumam basear-se na descrição do modelo final (desenho) construído após um 

longo processo de investigações. 

Oficina 2B (a respeito do quadro de cartas) 
- No final, elas têm que tá iguais. Não pode ser nada mais, nada menos.(M) 
- E por que aqui então é outra cor? (E) 
- É outra célula. (G) 
- E a outra célula não tem os mesmos componentes do que essa? (E) 
- É outro tipo de célula. (G) 
- Acho que é outro pigmento. Não sei. (A) 
- Acho que isso ainda não está resolvido.(E) 
- Cada célula tem uma cor, ué. (G) 
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- Não, mas é o pigmento que jogaram. Acho que se jogassem o pigmento do azul e verde nesse 
daqui, ia ficar da mesma cor. (M) 
- Quem sabe os componentes dessa reagem formando essa cor e da outra célula formando outra 
cor?(A) 

Esse foi um primeiro nível de inferência encontrado nas oficinas. Esta estratégia foi muito 

usada pelos alunos de terceiro ano no primeiro encontro, enquanto os alunos de primeiro ano logo 

escolheram outra forma de abordar as cartas e o jogo. Porém, mesmo para os alunos de terceiro 

ano, esta estratégia mostrou-se insuficiente para organizar as correspondências entre as 

fotografias e os esquemas, as quais implicam na compreensão da divisão celular. Modelos 

explicativos não podem ser construídos embasados simplesmente em classificações. 

Os esquemas (modelos científicos) presentes nas cartas do jogo são muito comuns nos 

livros didáticos e são usados também com freqüência nas aulas expositivas. Porém, raramente os 

alunos entram em contato com atividades que os levem a interpretar as fotos das células “reais”. 

No entanto, estas imagens estão disponíveis em reportagens de revistas de grande circulação, na 

TV e na Internet. As atividades escolares realizadas em aulas práticas não contam com técnicas 

de microscopia que permitem visualizar os elementos intracelulares e, mesmo que isso fosse 

possível, não seria suficiente sem a intenção da investigação destas estruturas. 

Acreditamos que a preocupação com a estrutura estática da célula evidenciada nos alunos 

de terceiro ano, mesmo quando o foco de investigação proposto é dinâmico (processo da divisão 

celular), esteja relacionada com a forma descritiva como os conteúdos de biologia e talvez de 

outras disciplinas costumam ser ensinados em grande parte das escolas, como indicado por 

Krasilchik (2004) e já apontado no referencial teórico deste texto.  A organização das aulas de 

biologia, por sua vez, parece estar relacionada com as bases que fundamentam a biologia, a 

“história natural”, como era chamada. Os historiadores naturais ou naturalistas estavam 

preocupados em organizar a diversidade de seres vivos existentes no planeta e para alcançar esta 

meta, compararam as suas semelhanças e diferenças entre as estruturas visíveis e os classificaram 
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em vários grupos. De acordo com Jacob (1970/ 1983, p.51), a história natural se desenvolveu a 

partir do século XVII, quando “[...] todas as analogias duvidosas, todas as ligações invisíveis, 

todas as semelhanças obscuras que não são evidentes para todos, foram definitivamente 

rejeitadas”. Os naturalistas deveriam aprender a observar, renunciando a qualquer imagem 

adquirida e pessoal. Para isso, deveriam analisar o objeto, estudando as suas partes, detalhando o 

os elementos visíveis em partes cada vez menores. No entanto, a observação analítica deveria ser 

passiva, nunca poderia ser feita qualquer intervenção no ser vivo para produzir efeitos, ou seja, 

não era uma experimentação de fato. 

De acordo com Jacob (1970/ 1983), a partir da metade do século XIX, outra linha de 

pesquisa já consolidada entre os fisiologistas, passou a ser utilizada também em outras áreas da 

biologia. Os “experimentadores” ou “novos filósofos”, interferiam nos materiais que observavam, 

pois criavam experimentos para “forçar a natureza a se manifestar” e assim podiam ampliar as 

possibilidades de observação dos eventos e confirmar suas hipóteses.  

No entanto, os primeiros experimentadores tomavam o organismo em sua totalidade como 

objeto de estudo, visto que eram vitalistas, mas nessa época, criam experimentos para atuar 

isoladamente sobre partes dos seres vivos e com isso, podem investigar órgãos, tecidos ou 

células. Estes pesquisadores não têm por meta conhecer a estrutura dos seres vivos, mas o 

funcionamento do corpo e dos seus componentes. 

 Infelizmente, a tradição da história natural parece ter sido a única que se estabeleceu no 

ensino de biologia, influenciando a metodologia de aula expositiva e o modo de seleção dos 

conteúdos. Essa tradição cartesiana pode ser encontrada na organização do currículo em que se 

estudam os elementos, como é o caso da célula; para a seguir, organizar estes elementos em 

conjuntos maiores: tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações. A maioria dos livros 

didáticos de biologia do ensino médio apresenta esta distribuição de temas. Este modo de pensar 
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está sendo ressaltado neste momento, pois julgamos surpreendente que não exista a preocupação 

com a aprendizagem da leitura e interpretação dos modelos científicos por parte dos professores, 

visto que esses são absolutamente invisíveis no quotidiano dos alunos. Julgamos também ser 

imprescindível desenvolver a habilidade de inferir para aprender a leitura e interpretação da 

representação dos modelos científicos.  

 

b) A ordenação das transformações no tempo 

É interessante notar que os alunos do primeiro ano, em vez de deterem-se por muito 

tempo na busca de correspondências estruturais entre as fotografias e esquemas, inferiram por 

dedução que para uma célula se dividir em duas, algum movimento deveria acontecer em seus 

elementos. Isso parece estar relacionado com uma preocupação com o entendimento de um 

mecanismo de funcionamento. 

As coordenações empregadas nessa situação são de outra ordem: eles estão tentando 

ordenar as fotos ou esquemas no tempo, comparando as transformações existentes nas células. 

Enquanto o foco inicial dos alunos de terceiro ano era a “conservação”, ou seja, compararam as 

semelhanças entre as características existentes nas várias cartas; o foco inicial dos alunos do 

primeiro ano era a “mudança”, ou seja, investigaram o processo que permitia a divisão da célula 

em duas. Este tipo de descrição é o que Piaget (1967/ 2003) anuncia como a dimensão diacrônica 

do conhecimento, na qual descreve-se a evolução do elemento estudado no tempo. 

Oficina 2 A 

    
- É um...a célula não tá separada ainda. (G) 
- A célula ainda não...(A) 
- Não tá separada, é uma coisa só. (M) 



 

 

151 

151 

- Ela está se separando, como direi? Por dentro. (Faz aqui menção à divisão do núcleo 
acontecer antes da divisão da célula). (A) 
 
 
Oficina 3B  
- Eu acho que é uma seqüência (N está olhando para o conjunto de cartas dispostas sobre a 
mesa antes do início do jogo). 
- Você acha que tem uma seqüência aí, Natália?(E) 
- Eu acho. (N) 
-... tipo na hora que você for olhar o desenho e ficar assim na dúvida de um e do outro. (F) 
- Porque você já pode saber a seqüência. (N) 
 

A história dos modelos científicos da célula alternou esses dois tipos de visão - 

conservação e mudança - e ambos foram essenciais para a construção do modelo científico atual 

da célula.  Os alunos de terceiro ano, preocupados com a estrutura estática da célula 

(conservação), de certa forma tinham a mesma preocupação dos pesquisadores reducionistas, que 

buscavam a essência dos seres vivos no que se mantinha constante em sua estrutura apesar de 

todas as transformações observadas. No entanto, falta aos alunos de terceiro ano neste estádio de 

resposta, aprimorar o conhecimento dos pormenores, visto que os reducionistas investigaram as 

características cada vez mais microscópicas existentes no interior dos seres vivos na tentativa de 

encontrarem o “segredo da vida”.  

Por outro lado, os alunos do primeiro ano tinham uma preocupação semelhante a dos 

pesquisadores vitalistas ao investigarem as transformações ocorridas na célula durante a divisão 

celular. De certa maneira, isso é o mesmo que querer explicar a transformação constante dos 

seres vivos. Os vitalistas construíram explicações por meio de forças, princípios energéticos e por 

um padrão nas funções descritas nos seres vivos. Este tipo de estratégia permitiu que explicassem 

o metabolismo. Nessa direção, no terceiro encontro com os alunos de primeiro ano grupo B 

(dados não constam das narrativas), houve várias vezes menção à palavra “energia” como 

elemento explicativo para os movimentos observados na célula. 



 

 

152 

152 

Os dois grupos de alunos do primeiro ano demonstraram nos diálogos que o foco do olhar 

estava mais dinâmico do que o do terceiro ano, pois o olhar passeou por várias cartas buscando 

semelhanças e diferenças entre as fotografias e desenhos representativos das várias fases do 

processo de divisão, estabelecendo comparações das características no tempo e entre fotografias e 

esquemas.  

Ao comparar os elementos presentes nas fotos das várias cartas, os alunos decidiram 

observar o movimento do conjunto de cromossomos dentro da célula, embora não tenham visto 

os cromossomos, mas o movimento do núcleo. O núcleo foi visto como uma massa amorfa, sem 

identificação dos seus elementos componentes. Isso ocorreu porque os esquemas de ação não 

estavam coordenados em um padrão que permitisse a assimilação da representação da célula de 

outra maneira.  

Nesta situação, escolheram o critério “forma do objeto” como ponto de integração entre as 

fotos e os desenhos, visualizando círculos externos e internos à célula. Isso lhes permitiu 

distinguir fotos e esquemas com uma célula, duas células e com uma célula se dividindo em duas. 

Observaram também que o círculo interno à célula (núcleo) se dividia em dois antes do final da 

divisão do círculo externo (a divisão celular) celular.  

Oficina 2 A 

    
 
- Oh, a gente pôs essa porque aqui ainda tá junto, né? E já tem...(A) 
- Duas bolinhas separadas (esse comentário demonstra que G está focalizando uma estrutura 
diferente das colegas, como veremos adiante)... (G) 
-... o que vocês falaram das bolinhas?(E) 
- Que tem duas bolinhas aqui, né? (os centríolos no desenho).(G) 
- Mas é claro que devia dizer que isso é um núcleo, sei lá, uma parte que tá mais concentrada. Só 
que...(M) 
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Oficina 3A  

         
- Não, tem que comprar. Aqui ainda tá junto, entendeu?(F) 
- O que tá junto lá, Felipe?(G) 
- É como se fosse assim. É um círculo só. Vão se separar, só que não separou ainda, então tudo o 
que tem no meio, é dividido pelos dois. Como aqui mostra, entendeu?(F) 
 

Quando os alunos do terceiro ano perceberam que a comparação e a classificação não 

eram suficientes para resolver o desafio e conseguir jogar, passaram a usar as mesmas operações 

mentais do raciocínio diacrônico observadas nos alunos do primeiro ano. Portanto, 

independentemente do fato de terem estudado o tema “ciclo celular” na escola, todos 

participaram do processo de compreensão pela mesma via. No entanto, mesmo diante de uma 

investigação diacrônica, os alunos do terceiro ano não compararam os eventos anteriores e 

posteriores presentes nas cartas de fases diferentes do processo de divisão celular. Em vez disso, 

escolheram a última etapa, na qual tinham certeza da existência de duas células divididas e 

focalizaram a descrição apenas neste momento. Esta estratégia parece similar a que muitas vezes 

é empregada na construção de um quebra-cabeça: o jogador monta a borda ou margem do quadro 

que contém alguma característica conhecida (uma das faces é reta) – para em seguida escolher 

outras estratégias que lhe permitem descobrir a localização das peças do conteúdo interno do 

quadro. 

Oficina 1A 
-... Porque aqui já tá separando duas células e é a única carta que a gente achou que já tá 
separando duas células. Elas tão quase separadas. (B) 
 

Os elementos celulares comunicados pelos alunos, nos trechos que selecionamos das 

narrativas dos três grupos investigados, nos permitiram inferir que eles utilizaram as operações 

mentais de comparação, classificação e de ordenação dos esquemas e fotografias das cartas. Estas 
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operações identificaram dentre várias características, a presença de um contorno externo da célula 

e um círculo interno como elemento comum a todas as imagens e, em seguida, a inferência por 

indução eliminou as demais características observadas nas ilustrações e ressaltou apenas estas 

duas. Inferimos também que esta operação mental de indução tenha construído um modelo 

mental de célula constituído por dois círculos concêntricos.  

MODELO MENTAL 1 

  

 A indução se expressa em diferentes níveis, em função da estrutura das coordenações dos 

esquemas de ação. No estádio sensório-motor, por exemplo, a indução pode ser o simples 

agrupamento de objetos com as mesmas características. Assim, uma criança com 

aproximadamente dois anos pode agrupar vários ursos de brinquedo e dizer que o fez porque “são 

iguais”. No outro extremo, no estádio das operações formais, a indução permite verificação de 

regularidades em fenômenos e generalização por meio de uma construção matemática.  

Meirieu (1998) explica que grande parte das aulas de ensino “secundário” (mesmo as 

aulas expositivas) necessita do uso da operação de indução para que os alunos possam 

compreender as noções, leis e conceitos, pois são levados a estabelecer relações destes com 

exemplos, fatos e observações. No entanto, o autor afirma que raramente esta operação mental é 

explicitada pelo professor, e assim o aluno precisa aprender a usá-la por conta própria.  

As oficinas de jogos confirmam a idéia de Meirieu, pois os alunos do terceiro ano 

conheciam os esquemas (modelos científicos), geralmente existentes nos livros didáticos e usados 

também com freqüência nas aulas expositivas. Porém, nunca viram as fotos das células “reais” e 

não souberam interpretá-las com o conhecimento que já dispunham. Parece que nas aulas, os 
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conceitos são apresentados de forma desconectada das vivências, e estas últimas por si só não 

permitem a formalização sem a ajuda de um mediador. Os modelos científicos são resultantes de 

construções lógicas e a sua representação é um tipo de linguagem que precisa ser aprendida, do 

mesmo modo que é preciso aprender a ler o texto escrito.  

A indução, mesmo que ainda muito simples, facilita pensar no objeto na sua ausência, 

pois o modelo mental já não é a célula, ou as representações gráficas da célula existentes nas 

cartas do jogo. O modelo mental é uma forma de linguagem construída pelo aluno - jogador ao 

tentar compreender este objeto. Este é o modo pelo qual os sujeitos investigados puderam colocar 

as representações das células dentro de sua capacidade de percepção. Supomos que este seja o 

primeiro passo rumo à possibilidade de imaginar um objeto com poucos atributos observáveis 

diretamente. 

Percebemos também que o modelo mental deste nível parece ser semelhante a um 

intermediário entre os modelos científicos de célula de nível 1 e 2, descritos no referencial 

teórico.  Tanto o modelo dos alunos como o da ciência apresentam uma cavidade com um 

contorno, mas ao contrário do modelo 1 da história da ciência, os alunos já sabem da existência 

de um núcleo (contorno menor) em função do aprendizado escolar ou de outras vivências. Assim 

como no modelo 1 da história da ciência, a compreensão inicial da célula por estes alunos é de 

uma estrutura sem relação com a manutenção da vida.  

É bastante intrigante que, para compreender a célula, os alunos comecem estabelecendo 

os seus limites e diferenciando-a de seu entorno. Relacionamos este fato com o significado 

etimológico de “compreender” (= conter/ envolver) e acreditamos que a compreensão internaliza 

a ação concreta de relação sobre o objeto, recriando este objeto na mente do sujeito e assim, a 

célula fica compreendida ao ser contida dentro de sua membrana plasmática ou parede celular no 

modelo mental criado pelo sujeito. Porém faz-se necessário distinguir o modelo mental dos 
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alunos e o da ciência aqui descritos. Embora a imagem seja a mesma, as fontes de construção são 

diferentes. O modelo científico foi construído por pesquisadores que dispunham de poucos 

recursos visuais: o microscópio óptico empregado era muito primitivo, de baixo poder de 

resolução e de aumento, não existiam nem mesmo as técnicas colorimétricas. Logo, existiam 

muitas limitações nos “observáveis do objeto”, embora as coordenações do objeto e sujeito 

pudessem ser muito ricas. No momento atual, os alunos puderam observar representações das 

células obtidas por técnicas bem avançadas, logo os observáveis do objeto eram muito ricos, mas 

poucas características foram selecionadas (observáveis do sujeito) por alunos com respostas 

referentes ao primeiro nível devido ao padrão de coordenações do sujeito. Porém, do mesmo 

modo, ambos precisaram criar os limites do objeto desconhecido, como se fosse necessário, ao 

criar um conceito novo, em primeiro lugar delimitá-lo para diferenciá-lo do entorno, ou, em 

outras palavras, para dizer o que ele é, é preciso afirmar o que ele não é. 

Estamos relacionando o modelo construído pelos alunos neste nível com a metáfora “ovo 

frito”, pois este termo é muitas vezes usado pelos alunos nas aulas de biologia e indica que há 

pouca correspondência entre as propriedades da célula e o seu modelo mental. É uma metáfora 

que atende a poucas explicações, pois se baseia apenas nas semelhanças entre as formas. Não tem 

função de explicar os fenômenos em que a célula participa, como o da divisão celular, implicada 

no crescimento e reprodução dos seres vivos. Ela é, portanto, bastante conveniente para indicar o 

nível de compreensão da célula e de produção das inferências, pois para Black (1966) os modelos 

científicos são construídos a partir dos arquétipos conceituais do pesquisador, ou seja, uma rede 

de idéias, categorias, procedimentos e conceitos que são utilizados como as fontes das metáforas. 

Assim, esta metáfora está associada a um nível menor de desenvolvimento das operações 

mentais. No entanto, esta imagem é uma matéria-prima muito importante para a reconstrução 

posterior da compreensão da célula, como veremos nos níveis seguintes.  
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Concluímos que a forma de pensamento nesse nível parece ser a de reunião dos 

predicados - os observáveis (do objeto) nas cartas - em um conceito genérico classificado e 

ordenado, que pode englobar vários desenhos ou fotografias. Porém este tipo de compreensão 

guarda várias inconsistências, pois as fases da divisão celular ainda não foram devidamente 

integradas por meio da análise detalhada das relações entre os elementos celulares. Falta ainda 

detalhar os observáveis internos à célula para permitir esta análise. Estas primeiras conclusões 

parecem confirmar a importância do desenvolvimento de determinadas operações mentais na 

compreensão dos modelos científicos estudados na escola por meio das inferências. Julgamos que 

o tipo de ensino fortemente centrado na descrição das estruturas dos seres vivos oferece poucas 

situações de desenvolvimento das operações mentais, como pudemos verificar nas respostas 

iniciais dos alunos do terceiro ano. A análise dos nossos resultados nos fez supor que a 

compreensão dos modelos científicos pode ser facilitada por estratégias planejadas para o 

desenvolvimento destas operações. A proposta de situações–problema, como, por exemplo, as 

que fizemos nas oficinas (tanto no jogo, como na SP1), parece propiciar um caminho rico de 

possibilidades para o desenvolvimento de várias operações mentais, dentre elas, a de indução.   

Queremos ressaltar que, embora todos os alunos tenham construído o modelo mental de 

tipo 1, eles indicaram elementos diferentes nas fotografias como correspondentes aos dois 

contornos. Nas fotografias analisadas pelos jogadores durante as jogadas 1, 2 e 3 da oficina 1 A, 

o contorno do núcleo foi apontado como o contorno da célula presente nos esquemas. O mesmo 

ocorreu na oficina n.º 3A e por coincidência, com a carta de mesmo tipo de coloração  roxa. O 

contorno do núcleo no desenho é ora associado ao nucléolo, ora ao centríolo, ou ao próprio 

núcleo nas fotografias. Convém ressaltar que o início de compreensão do processo não implica 

necessariamente no acerto da correspondência entre as cartas e que os erros de correspondência 
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serão identificados pelos jogadores mais adiante, durante a partida, e serão muito importantes 

para a reconstrução da imagem mental da célula.   

No quarto encontro com cada grupo, os alunos leram um texto expositivo com vários 

termos científicos referentes ao ciclo celular (Anexo 3) e prepararam desenhos que 

representassem a descrição contida no texto. Encontramos duas alunas com as características da 

imagem mental prevista para a categoria 1, pois há o padrão básico constituído pela membrana 

externa e a carioteca, pouco ou nenhum elemento intracelular e embora exista a indicação de 

algum movimento da célula para a divisão celular, não há menção a nenhuma relação entre 

elementos da célula para o desempenho das funções necessárias para a divisão.  
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Quadro n.º 2: Características do 1º nível de compreensão do modelo científico da célula pelos 
sujeitos investigados 
 
Elementos identificados 
nas cartas (observáveis 
do sujeito e objeto) 

Operações mentais associadas 
à produção de inferências 
(coordenações do sujeito) 

Características da 
compreensão do modelo 
cientifico da célula e do 
modelo mental associado 
(coordenações do objeto) 

Semelhança entre os 
esquemas; 
 
As cores nas fotografias; 
 
As formas circulares 
semelhantes nas 
fotografias e esquemas; 
 
O núcleo em todas as 
ilustrações; 
 
O movimento do núcleo 
em todas as ilustrações. 
 
 
 

a)Curiosidade para investigar as 
correspondências entre os 
desenhos, fotografias e entre os 
dois; 
b)Comparar as semelhanças 
entre várias amostras da mesma 
classe de objetos; 
c)Selecionar alguns predicados 
(tipo de cor, intensidade da cor, 
formas) para usar como critério 
de classificação das imagens ou 
para uma primeira aproximação 
de uma ordenação (diacrônica); 
d)Identificar características que 
se destacam facilmente da cena 
total e, em geral, o olhar parte do 
lado externo para as regiões 
internas à figura; 
e) Inferir (coordenação dos 
esquemas) por meio da indução 
(reorganização dos esquemas de 
comparação, classificação e 
ordenação); 
e) A inferência é usada para 
reorganizar os esquemas de ação 
e este cria uma representação 
simples da célula.  

Objeto é compreendido 
como constituído de 
atributos perceptíveis 
diretamente; 
 
O modelo mental da célula é 
a representação de um 
objeto estático (estrutura 
sem vida) com poucos 
elementos ou propriedades: 
contorno externo e interno 
correspondentes à 
membrana plasmática e ao 
núcleo; 
 
Metáfora “célula -ovo frito”. 
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C ( Oficina 2 A e B) 
 

 
 
G ( Oficina 3A e B) 

 
 
 
 
 

� Modelo nível 2- a metonímia “célula - cromossomos em movimento” 
 
 

a) A identificação dos elementos intracelulares  
 
Desde o início da partida, existiu uma questão implícita no jogo a ser investigada: como 

ocorre a divisão celular? No entanto, vimos que nas primeiras jogadas, os alunos experimentaram 

tanto ações de correspondência entre as cartas, como negociações que tinham o propósito único 

de obter um mínimo de informações sobre elas para que pudessem começar a jogar. O objeto 

“carta do jogo”, por sua vez, é uma entidade real, que oferece resistências para ser assimilado e 

não permite a simples projeção das coordenações do sujeito. Logo, a todo o momento do jogo, a 

resistência do objeto à assimilação pelas coordenações do sujeito (expressa nos observáveis do 

sujeito) criou condições para que os esquemas de ação existentes do sujeito sofressem 
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acomodações. Deste modo, com o desenrolar do jogo, as cartas foram gradualmente assimiladas e 

os esquemas de ação iniciais de “comparar, classificar e ordenar” sofreram múltiplas 

diferenciações. 

Na oficina 2 A, pudemos encontrar um exemplo da resistência do objeto. Em determinado 

momento da jogada 1, instaurou-se uma dúvida que levou as alunas a comparar os elementos que 

estavam vendo no par de cartas colocados na mesa com os que estavam presentes em outras 

cartas.  

Oficina 2 A( jogada 1)  

     
- Que tem duas bolinhas aqui, né? (os centríolos no desenho).(G) 
- Mas sabe o que eu acho? Ó, porque todas as fotos (confunde foto e modelo), todas as figuras 
(desenhos), tem essas bolinhas em algum lugar. Mas nem todas as fotos têm as duas bolinhas na 
célula (reflete sobre a identificação com o núcleo).(G) 
- Não, mas é que... ah, tá, é mesmo (risos, A também descobre os centríolos nos esquemas).(A) 

 

A experiência de relacionar o núcleo da célula presente nas fotografias com as bolas amarelas 

existentes nos desenhos (esquema), pela negociação exaustiva no grupo, possibilitou rever as 

primeiras concepções sobre a célula, pois as três meninas estavam tratando de elementos 

diferentes. Depois de comparar a foto com várias outras cartas, perceberam que não era possível 

relacionar o cromossomo (foto) com o centríolo (desenho). Essa impossibilidade levou o grupo a 

aprimorar a observação e identificar maior número de características nas imagens. Os alunos que 

expressam este nível de observável apresentam a organização de seus esquemas de ação em 

processo de diferenciação de tal modo que experimentam novas possibilidades. Eles podem agora 

identificar características imperceptíveis para o nível de compreensão anterior (nível 1)  
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O mesmo ocorreu na  oficina 3 A : 

Na discussão entre F e N sobre a correspondência de um par de cartas, o núcleo da fotografia 

é percebido como o núcleo do esquema por um e como o nucléolo do esquema pelo outro. Da 

negociação, os esquemas de ação se diferenciam e passam a identificar o nucléolo como um novo 

elemento no interior do núcleo.  

       

- Não, porque eu acho que a parte concentrada é essa preta (nucléolo).(N) 
-...Ah, sei lá.  Aqui também tá bem concentrado. Isso aí não faz parte de lá.(F) 
- Eu acho que esse daqui é como se fosse um desenho imitando esse daqui. Até que esse daqui tá 
ampliado (acredita que o desenho do nucléolo representa o núcleo roxo e a diferença de 
tamanho se deve a uma ampliação). Esse daqui não. Então esse tá mostrando o preto como se 
fosse esse daqui mais longe (além de estar aumentado, acredita que está sendo visto de uma 
perspectiva mais distante). (N) 
- Eu entendi o que você quer dizer, mas tipo, eu não sei onde tem mais o que concentrar, 
entendeu?(F) 
- É, então eu acho que até poderia servir porque aqui, quer ver, isso daqui tudo poderia ser o 
roxo, igual você falou, e essa marquinha aqui podia ser o preto (relaciona o núcleo e o nucléolo 
corretamente no desenho e na foto). (N) 
 
 Não pudemos encontrar discussão semelhante na oficina 1A, pois o único exemplo com 

alguma afinidade não desencadeou uma negociação construtiva. Uma das equipes desistiu por 

falta de argumento, ou por ficar paralisada com o medo do erro. Em outras oportunidades, 

pudemos notar que toda vez que o diálogo exaustivo não é possível, a compreensão da célula e o 

desenvolvimento do nível do modelo mental associado ficam prejudicados.  

Na oficina 3A, por exemplo, os jogadores de um dos times já discutiam com base no 

modelo mental de tipo 2, mas pudemos perceber que o time adversário, composto por duas 

meninas, ainda estava no tipo 1 apesar das discussões que tinham ocorrido na jogada anterior. 
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Nesta discussão, as duas meninas (J e C) não participaram, apenas escutaram. Não foi possível 

transcrever a discussão entre as duas sobre a escolha da carta, pois elas demonstraram timidez e 

falaram muito baixo. Elas já conviviam com estas colegas nas aulas e, nesse sentido, vinham 

experimentando fracassos escolares constantes e percebendo que as colegas eram sempre bem 

sucedidas. As duas compraram várias cartas antes de arriscar colocar uma na mesa e ao fazê-lo 

não justificaram a escolha. Toda a discussão se desenrolou entre as jogadoras do time adversário 

e, em nenhum momento a dupla jogadora da vez se manifestou. 

          

A falta de informação verbal nos levou a fazer uma hipótese de modelo mental baseada 

apenas na correspondência entre as cartas. Talvez J e C tenham identificado as células como as 

manchas esverdeadas e os núcleos como as manchas vermelhas e amarelas na fotografia e 

estavam correlacionando estes elementos ao contorno da célula e aos núcleos.  

É claro que as negociações entre os jogadores também podem conduzir a diferenciações nos 

esquemas de ação que levem a compreender o objeto de forma diferente da convencional prevista 

pelo modelo científico. Na oficina 3A, por exemplo, N acomodou seus esquemas e identificou os 

cromossomos, mas na verdade, estava relacionando as fibras do fuso do esquema com os 

cromossomos da foto. N percebeu o conteúdo do núcleo como um conjunto de faixas que vão se 

separando da concentração inicial. F pensou ter compreendido a justificativa de correspondência 

de N e ampliou o que tinha compreendido sobre as cartas da jogada anterior.  
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Oficina 3A ( jogadas 2 e 3) 

     
       Modelo mental de Modelo mental de  
       N    F 
- Eu acho que aqui tá um pouco separadinho, assim tem umas divisões e aqui parece que tem 
também (N aponta as estruturas na carta). 
- Eu aceito. Tipo, eu tava vendo, né, porque agora que eu me liguei que ó, eu acho que antes tava 
errado. Por causa que  ele tava separando como aqui, tá? Tá começando a se separar.  Só que aí 
ele tá igual ainda. Tá tipo como se fosse um círculo, tá separando, só que não separou ainda. 
Então todas as partes que têm aqui tão dividindo no meio (cromossomos), entendeu?(F) 
- Bom, quando vocês chegaram, eles estavam negociando uma carta. Então eles disseram que 
isto aqui (o núcleo) seria o roxão, e essa bolinha preta (nucléolo) o que está lá dentro. Agora, 
eles disseram também que ali no meio tem uns fiozinhos (cromossomos) que tão se separando e 
isso é o mesmo aqui.(E para K e G que chegaram neste momento) 
-...É como se fosse assim. É um círculo só. Vão se separar, só que não separou ainda, então tudo 
o que tem no meio, é dividido pelos dois. Como aqui mostra, entendeu?(F) 
 

Na oficina 1A, o mesmo processo ocorreu, mas com uma ressalva: os alunos já sabiam 

identificar as fibras do fuso e os cromossomos nos esquemas. A princípio, não lembraram os 

nomes das estruturas e não conseguiram identificar corretamente estas estruturas nas fotografias. 

Ainda assim, aprimoraram a observação das características das cartas, mesmo que de forma 

incorreta. Será necessário que ultrapassem o limite atual de pensamento unicamente sincrônico 

para avançar na qualidade das inferências 

Oficina 1A (jogada 4)  

     
...Os alunos da equipe A precisavam encontrar um novo critério de correspondência, pois as 

duas “pontas abertas“ do jogo ofereciam cartas com fases que ainda não haviam sido 
discutidas.  Contudo, acreditaram que os fios roxos da foto (cromossomos) correspondiam às 
fibras do fuso (do esquema), e não conseguiram encontrar os cromossomos, supondo que eles 
devessem estar no espaço entre os fios roxos. Não lembraram que os cromossomos se separavam 
na fase seguinte: a anáfase.  
- Será que é essa? Estão juntas... Na verdade essa é quase igual a essa. (D) 
- Por que você acha que é quase igual? (E) 



 

 

165 

165 

- Porque aqui tem as fibras com os cromossomos e aqui também. Parece que tão puxando. Aqui 
(cromossomo na foto) são as fibras e os cromossomos deveriam estar aqui (no espaço cinza 
entre os cromossomos roxos), mas não estou vendo. (Ca) 
 
Oficina 3B 
- Parece que é a mesma foto. As cores podem ser diferentes, mas ó. Tá vendo? Aqui eles tão mais 
separados, aqui eles tão juntando, aqui eles tão um pouco mais juntos. Aqui abriu de novo. 
Viu?(K lembra da existência de seqüências de movimentos nas cartas do jogo e descreve 
detalhadamente a movimentação dos cromossomos ao comparar as várias cartas dispostas sobre 
a mesa, embora não explique o significados destes movimentos). 
 

Mais adiante:... 
- É que eu tava em dúvida se colocava esta carta aqui ou aqui. Aqui tá meio estranho (aponta a 
metáfase - 3a carta). Achei estranho ela se juntar para depois separar (refere-se aos 
cromossomos se reunirem para depois se separarem em dois grupos). (K) 
- É isso. Parece que ela primeiro junta pra depois se separar. (G) 
- Não fica muito lógico. Aqui parece que ela tá começando a se juntar e formar essa bolinha, aí 
depois ela passaria, ela aqui já tá um pouquinho mais separada. É mais lógico entendeu?(K) 
 

A transformação dos observáveis do sujeito e do objeto indica que os esquemas de ação 

diferenciaram-se de tal modo a identificar um maior número de características no interior das 

células. Mas não se trata de qualquer tipo de característica, mas sim de elementos bem pequenos, 

que anteriormente pareciam ocultos nas imagens. Os alunos focalizaram a atenção em elementos 

que ocupam posições diferentes no conjunto de cartas de uma mesma coloração e que assim 

parecem se movimentar durante a divisão. Esta observação os leva a crer que estas estruturas 

podem explicar o processo da divisão celular.  

Conforme expusemos em outro capítulo, Ginzburg (1986) propõe o uso do paradigma 

indiciário nas situações em que o objeto de estudo é de alguma forma inacessível à observação 

direta. É o caso da célula. Nestas situações, não é possível fazer deduções e organizar 

experimentos tanto para identificar e modular as causas que conduzem aos efeitos possíveis de 

serem observados, como para efetuar medições nos objetos.  

Esse autor afirma que é possível aproximar-se deste tipo de realidade invisível ao 

aprender a identificar indícios. Neste sentido, o estudo do indício é o mesmo que o estudo da 
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metonímia, onde o aluno aprende a escolher uma parte que substitui adequadamente o todo. No 

entanto, não pode ser qualquer parte, mas as que remetem a características bem particulares que 

se mantém imperceptíveis no padrão geral para um observador principiante. 

 Consideramos que, enquanto os alunos se baseiam na metáfora “célula-ovo frito”, eles 

indicam que não estão identificando indícios, pois as características que comunicam são sempre 

as que se destacam facilmente da cena total, mas após várias diferenciações dos esquemas iniciais 

pela vivência com as cartas, as negociações com o jogador e com o entrevistador, os elementos 

comunicados pelos alunos indicam que suas coordenações já conseguem anunciar novos 

observáveis, que têm as características de “indícios”. Está em processo a construção de outro tipo 

de modelo mental, mais rico de predicados, pois conta com um grande número de elementos 

intracelulares, como: o nucléolo, as fibras do fuso, os centríolos e os cromossomos. 

Pudemos confirmar o desenvolvimento da habilidade de identificar os indícios nas 

imagens das cartas no segundo encontro com todos os grupos. Os jogadores, ao observar o 

quadro de cartas ou ao serem solicitados a montar as seqüências de cartas e o quadro, logo 

procuram nuances nas tonalidades das cores para decidir entre duas fases contíguas da divisão 

celular ou descrevem o movimento e a condensação dos cromossomos.  

Oficina 2B 
- Então, eu acho que é das fases e não das cartas. Aqui, ó, primeiro eles se juntam pra depois se 
separar de novo. (G descreve o movimento dos cromossomos em um seqüência de cartas de 
mesma coloração) 
- O que se junta e se separa? Me mostra.(E) 
- (G aponta nos desenhos). Aqui ó. O desenho. Ela tem essas coisinhas mais fininhas assim, e na 
última também, que elas são iguais (cromatina descondensada), só que são duas iguais a essa. 
Aqui é diferente. Já tá menorzinho, tá mais concentrado (idéia da espiralização). Aí... 

 
Oficina 3B 
- Então eu percebi que tem uma alteração de cores aqui. Assim, aqui, assim (aponta as 
estruturas nas cartas). Então tem uma alteração de cor, de tamanho é isso. (G) 
- Como é essa alteração de cor? Me explica com mais detalhes.(E) 
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- Não, aqui ó. Aqui, por exemplo, elas tão mais avermelhadas e aí depois começa a ficar laranja 
com uns pontinhos verdes e no meio e daí começa a aumentar o tamanho.  Aqui por exemplo tá 
pequenininho e tá quase se separando. Aqui tá maiorzão, tudo junto. (G) 

 

         
 

A análise desta categoria pontuada na teoria da equilibração de Piaget e no paradigma 

indiciário de Ginzburg nos levou a estabelecer novas relações entre os modelos mentais dos 

alunos e os modelos científicos da célula, criados na história.  Vimos que a percepção do 

movimento do núcleo no estádio anterior levou os jogadores a focalizarem o interesse, 

principalmente, nas características internas do núcleo, como se lá residisse o “segredo” da divisão 

celular. O fato de os alunos-jogadores terem percebido o movimento de divisão do núcleo 

anterior ao da célula levou-os a criar a hipótese de que existia um mecanismo para a divisão 

celular escondido dentro do núcleo. Talvez uma das fontes para esta hipótese esteja na mídia que 

tem alardeado constantemente as descobertas sobre as células-tronco, a terapia gênica, o projeto 

genoma e outros avanços da biotecnologia. 

Do mesmo modo, o grande avanço no conhecimento sobre a célula que ocorreu ao longo 

do século XIX teve como fundamento a visão reducionista e a melhoria das técnicas de 

microscopia, que permitiram observar objetos de tamanho menor do que 1 um ( micrômetro).  Os 

pesquisadores, depois de passar dois séculos de encantamento com a diversidade de formas dos 

seres vivos, estavam procurando o que eles tinham em comum em sua estrutura e dessa 

preocupação, surgiu a teoria celular que unificou todos os seres vivos e criou uma explicação 

para o fenômeno da vida biológica. Desse ponto de vista, vida é uma propriedade criada pelas 
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células. Logo, o ser vivo foi explicado por uma de suas partes, a célula e, assim a célula tornou-se 

a metonímia do ser vivo.  

Encontramos uma visão reducionista nos alunos-jogadores, pela qual os observáveis do 

sujeito se manifestam de forma a buscar a explicação da célula e de sua divisão celular no seu 

interior, em suas partes mais ocultas e pequenas, principalmente no movimento dos 

cromossomos.  

Mais uma vez, convém destacar que, enquanto os pesquisadores na história da ciência, 

precisaram de muitas experimentações com as células e de novas técnicas que lhes permitissem 

observar o interior do núcleo, os alunos já dispunham das melhores técnicas desde o princípio, 

mas precisaram aprender a observar. Para eles, foi necessário experimentar as correspondências 

entre as cartas e as discussões com os colegas e a entrevistadora. Do contrário, as coordenações 

do sujeito dificilmente teriam se alterado. Não é suficiente olhar, ou manipular, mas é importante 

que ocorram ações que neste nível são as operações mentais. 

b) Mecanismos explicativos da divisão celular 

Com o decorrer de algumas jogadas, os alunos perceberam muitos elementos celulares 

novos que por sua vez, trouxeram contradições, incoerências, e tornou-se necessário integrar 

alguns conhecimentos ao modelo mental anterior. Veja um exemplo de incoerência entre os 

observáveis de dois sujeitos e como isso gerou integração entre os dois elementos celulares 

vistos. 

Oficina 3A 
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Enquanto F priorizou o movimento dos cromossomos, N priorizou o das fibras do fuso. 

Desta vez, N estranha a existência dos cromossomos no centro da foto entre as fibras e reforça 

questionando o que são os elementos que estão “marcando” o meio. O entrevistador interfere 

apresentando a contradição entre o que estão vendo para permitir que cheguem a alguma 

conclusão. Ao identificar uma contradição, F e N reúnem os dois pontos de vista, conforme 

indicam nas respostas da jogada seguinte a esta. 

Jogada 3  
- Mas parece ter uma coisa marcando, tipo esse aqui, sabe (N não entende o que são os 
cromossomos no meio da imagem, pois acreditava que os cromossomos eram as fibras do fuso) 
- Eu acho que você está falando das coloridas do meio, as vermelhas e as verdes 
(cromossomos).(E) 
- Isso. (F) 
- E ela dos tracinhos pretos. Vocês estão vendo coisas diferentes. Ela acha que os tracinhos 
pretos é que são os roxos de lá (estou indicando detalhes do desenho).(E) 
- É (fusos do desenho visto como cromossomo da foto e os vãos no meio demonstram o processo 
de condensação dos cromossomos). (N) 
- Agora que vocês já sabem que estão focalizando duas coisas diferentes, o que vocês acham que 
seria o desenho, então?(E) 
- Eu diria que as duas coisas juntas, tipo que é o risquinho preto com o colorido, entendeu?(F) 
 

Jogada 4 

    
- O que tá se separando aí? Mostra na carta. (E) 
- Aqui, o verde. (N) 
- Um verde para um lado e o outro para o outro. Ë isso? (E) 
- É, mas parece que aqui no meio também eles tão fazendo assim. (N) 
- Os azuis também no meio tão se separando. O que vocês acham? (E) 
- A Natália viu o negócio da outra vez, viu o negocinho que eu olhei, tá vendo?(F) 
- É, na verdade agora ela tá concordando com você porque ela tá mostrando os verdes e os 
vermelhos, não mais os pretos (N passou a indicar os cromossomos no desenho e não mais os 
fusos). (E) 

Na perspectiva da teoria da equilibração de Piaget, a diferenciação dos esquemas de ação 

empregados inicialmente criou a necessitação, o processo que conduz à necessidade de integrar 
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os vários esquemas de ação já empregados para equilibrar o sistema cognitivo. Assim, em vez de 

continuar buscando mais informações sobre as células, os alunos-jogadores entenderam que 

deveriam descobrir o processo da divisão celular, que é uma forma de dar significado aos 

elementos e integrá-los.  

        No entanto, os esquemas de ação empregados anteriormente não são suficientes para 

construir o mecanismo explicativo da divisão celular. Percebemos que deste momento em diante, 

eles passaram a empregar novas operações mentais, entre elas, a de estabelecer relações de causa 

e efeito entre os elementos celulares identificados.  

Oficina 1A 

      
- Por que você acha que é quase igual? (E) 
- Porque aqui tem as fibras com os cromossomos e aqui também. Parece que tão puxando. Aqui 
são as fibras e os cromossomos deveriam estar aqui, mas não estou vendo. (Ca) 
Oficina 2A 

          
-Mas sabe o que eu acho? Ó, porque todas as fotos (confunde foto e modelo), todas as figuras 
(desenhos), tem essas bolinhas em algum lugar. Mas nem todas as fotos têm as duas bolinhas na 
célula (reflete sobre a identificação com o núcleo).(G) 
-Não, mas é que... ah, tá, é mesmo (risos, A também descobre os centríolos nos esquemas). (A) 
...-Eu não entendi o que são essas bolinhas amarelas que tem em toda foto.(M) 
-Tá vendo essas linhas (fuso no desenho). Elas tão indo pra cada negocinho desse aqui. (A) 
-...quer dizer, eu acho tipo assim, tá puxando essas coisinhas coloridas (fuso puxa os 
cromossomos). Essas bolinhas tão puxando as linhas,...elas devem representar alguma coisa. (A) 
-Então a gente aceita. Não tem nada pra falar.(J) 

Neste exemplo, os alunos inferiram que se as bolas amarelas (centríolos) não são os 

núcleos, mas estruturas existentes do lado de fora do núcleo, estas bolas podem puxar os fios 

presentes no interior da célula (as fibras do fuso), e estas por sua vez, puxar os fios que agora são 



 

 

171 

171 

perceptíveis dentro do núcleo (cromossomos). Acreditamos que as oficinas de jogos tenham 

oferecido condições para que os alunos diferenciassem seus esquemas de ação para identificar os 

indícios nas células e, em seguida, integrassem os vários esquemas de ação para inferir o 

significados dos indícios lidos nas representações das células.  

Mais uma vez, as estratégias empregadas pelos alunos estão em consonância com o 

paradigma indiciário.  Para Ginzburg (1986), quando um sujeito está interessado em compreender 

uma realidade “invisível”, ele efetua várias operações mentais (analisar, comparar, classificar, 

registrar, interpretar) sobre os indícios, para em seguida, reconstruir a realidade, criando uma 

seqüência narrativa de tal modo que se pode compor a história do fato ou evento antes 

inacessível. No caso desta pesquisa, cada célula é um caso particular, uma história de divisão 

celular, que contém em cada foto ou esquema algumas pistas (os indícios) da evolução no tempo 

da divisão celular, mas é necessário recompor todas as peças e selecionar os elementos adequados 

contidos nelas para contar a história desta divisão. Esta narrativa é construída pela produção de 

inferências, denominada pelo autor de “intuição baixa”, pois a inferência reorganiza as operações 

mentais que conduzem do conhecido (indícios) ao desconhecido (explicação do fenômeno).  

Encontramos mais um suporte para a nossa hipótese na obra de Le Boterf (2003) que 

analisa as competências dos profissionais. O autor descreve entre os tipos de procedimentos para 

a produção de inferências, o de abdução, pelo qual uma pessoa explica fenômenos estranhos ou 

aparentemente inexplicáveis por meio da interpretação de indícios ou fragmentos e assim, conta a 

história do fenômeno. É o tipo de raciocínio empregado por um detetive e é também considerado 

o centro do pensamento criador.  

Porém, o procedimento da abdução não foi de fácil efetivação. Nas oficinas de jogos, os 

elementos visíveis nas fotos eram diferentes em cada padrão colorimétrico, e foi necessário os 

comparar, classificar, descrever suas estruturas e movimentos e, principalmente, inferir as 
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relações entre as várias cartas de uma determinada seqüência cronológica; e as relações entre as 

seqüências de fases da divisão obtidas pelas diferentes técnicas colorimétricas. A todo o 

momento foi preciso criar o mecanismo invisível da divisão celular, inferindo qual a seqüência de 

movimentação dos cromossomos, e como os elementos intracelulares participam deste 

movimento. Assim, os alunos criaram uma explicação das relações entre as fibras do fuso, a 

carioteca, os centrossomos (na inexistência dos centríolos) e o nucléolo. 

Pudemos verificar que o fato de o jogo de dominó possuir duas faces contendo fotos e 

esquemas, que algumas vezes correspondem à mesma fase, foi um bom estímulo para organizar 

ao mesmo tempo comparações diacrônicas e sincrônicas, pois podiam comparar fotos de fases 

diferentes e, ao mesmo tempo, compará-las com o esquema respectivo. Nas vezes em que alguns 

dos jogadores descobriram essa correspondência nas cartas houve avanço na qualidade das 

inferências.  

Oficina 1 A( Jogadas 4 e 5) 

      1   2    
- Essa eu acho que é, mas nunca pode estar junto porque o desenho é igual. Não pode existir 
uma carta com a foto e os desenhos iguais?(D prefere a carta 1 e descarta a carta 2). 
- Pode existir peça com foto e esquema da mesma fase, assim como existe no dominó a peça 3 e 
3. (E) 
- Então a gente acha que esses fios roxos são os cromossomos aqui no centro. Parece que o rosa 
tá puxando os cromossomos e aqui no desenho também, para as pontas. Pode ser?(B descobre 
que a carta 2 tem melhor critério de correspondência do que a carta 1) 
 
Oficina 2A 
- Por exemplo, eu acho que esse daqui ia combinar com esse, só que não teria como ser isso 
porque tá na mesma carta (G compara foto e desenho de anáfase da mesma carta, que já tinha 
sido indicado antes por A e passa a desconfiar da possibilidade de existir uma fotografia 
correspondente a um desenho na mesma peça de dominó). 
- Mas tem mais desenhos deste.(A) 
- Mas será que colocariam uma igual na mesma carta?(G) 
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Oficina 3B 
- Psora, então tipo não é com muita seqüência as fotos, né?(F) 
- Você acha que não tem nada a ver as fotos, então?(E) 
- É. Por exemplo. São seis fotos diferentes e seis desenhos diferentes. É tipo, se não fosse um 
dominó, não teria razão para essas fotos estarem com esses desenhos. (F) 
- No dominó, pode ter colunas com alguma coisa igual nas cartas?(E) 
- Não. Sim. Não, calma aí. Eu tenho que bater o desenho com a foto, né? Então sim. (F) 
- Eu acho que coluna linha aqui, todas as colunas de desenho, são iguais à coluna de fotos aqui 
(3ª coluna – roxa).(N) 

Outro fator importante é que a compreensão das estruturas internas da célula fez com que 

os alunos deixassem de focalizar os contornos, pois gradualmente, ao longo da partida, usam 

cartas com fotografias em que não é possível ver o limite das células. É interessante notar que o 

que era a característica fundamental do modelo mental de nível 1- a membrana plasmática ou 

parede celular e a carioteca (os contornos) deixa de ser o centro das atenções e, na maioria dos 

casos, é até esquecido.  

Oficina 1A 

          
 

O raciocínio diacrônico empregado permitiu aos alunos libertarem-se do contorno da 

célula e focalizar a atenção apenas aos elementos internos, dado que na carta escolhida, a 

coloração não permite visualizar a célula inteira com seu contorno. Foi preciso inferir que o 

fundo da fotografia apresenta o resto da célula. 

- Então a gente acha que esses fios roxos são os cromossomos aqui no centro. Parece que o rosa 
tá puxando os cromossomos e aqui no desenho também, para as pontas. Pode ser?(B) 
 
Oficina 3A 

         
- É como se fosse assim. É um círculo só. Vão se separar, só que não separou ainda, então tudo o 
que tem no meio, é dividido pelos dois. Como aqui mostra, entendeu?(F) 
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- Então, tem uma bola do lado de lá com coisas no meio que vão se dividir?(E) 
- Isso. (F) 
- E aqui você também acha que tem uma bola em volta com coisas no meio que estão para se 
dividir? O que vocês acham? Aceitam a carta?(E) 
- Aceito. (K) 

Este desprendimento em relação ao contorno da célula, às vezes pode gerar equívoco, mas 

de qualquer modo sinaliza um avanço no modo de compreensão da imagem da célula.  

 
Oficina 2A 

    =    Duas células separadas no modelo mental 

OU      Uma célula com os cromossomos separados no modelo  mental  
 
- A gente colocou essa daqui porque elas também tão se separando e não chegaram a se separar 
totalmente.(J) 
- Não sei, mas pela cor disso, elas ainda tão meio juntas (na foto). Lembra do negócio do 
branco? Aqui, tipo, se fosse o branco (branco do desenho-cinza), seria isso (o preto da foto); e 
aqui (mostra os núcleos), sei lá, seria o verde, mas ainda tem o laranja. Mas quem decide é o 
grupo. Se vocês concordam, não posso fazer nada. (A) 

 
 Com a abdução, os alunos construíram um raciocínio diacrônico de nível mais avançado 

do que observamos na categoria anterior, pois não se limitou a seqüenciar o movimento do 

núcleo, mas seqüenciou e explicou o movimento dos cromossomos, além de ter promovido o 

raciocínio sincrônico. O raciocínio sincrônico, por sua vez, demonstra que, além da abdução, os 

alunos tateiam o uso de um procedimento dialético, o qual permite estabelecer múltiplas relações 

entre os elementos celulares e, em estádios mais avançados, permite também relacionar estruturas 

e funções de vários tipos de células e destas com outros níveis de organização, como órgãos, 

organismos, populações etc.  
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Os alunos, diante de tantas possibilidades de assimilação das imagens das células 

necessitaram integrar estas possibilidades reconstituindo as relações entre os elementos do 

modelo anterior com os elementos recém identificados. Trata-se da construção de um modelo 

mental cinético em vez de estático, como o da categoria anterior. O modelo mental da metonímia 

“célula - cromossomos em movimento” explica melhor o fenômeno, quanto maior for o número 

de cenas intermediárias para a descrição do processo da divisão celular.  

Mais uma vez é possível estabelecer um paralelo entre o pensamento dos alunos nas 

oficinas de jogos e a evolução dos modelos científicos na história. O avanço entre os modelos 

científicos da célula de nível 1 e 2 para os de nível 3 e 4 (a partir da p. 35) decorreu da mudança 

do foco de investigação. Em torno da metade do século XIX, os pesquisadores já conhecedores 

de vários elementos celulares passaram a investigar o modo de funcionamento das estruturas 

celulares com o intuito de explicar a nutrição da célula no modelo 3 e de explicarem a sua 

reprodução no modelo 4. Como o objetivo do jogo de dominó “ciclo celular” é justamente 

relacionar fotos e esquemas das fases da divisão celular, buscamos semelhanças com o modelo da 

célula de nível 4 ( vide introdução p.36). 

De acordo com Mayr (1982) e Teulón (1983), em 1875, quando Strasburger e Walter 

Flemming descreveram detalhadamente a divisão celular, o fizeram pela identificação de partes 

coloridas no núcleo das células (os indícios) e perceberam que a cromatina se dividia em dois 

grupos (descrição de movimentos). Flemming fez desenhos detalhados de suas observações ao 

microscópio e tentou criar uma ordem para estes desenhos (ordenação), descrevendo o 

movimento da cromatina e, em seguida, tentou criar um mecanismo explicativo para este 

movimento, sugerindo que os cromossomos deveriam provir do nucléolo, que desaparecia 

durante a divisão celular. Hipotetizou também que, mais adiante na divisão celular, cada um dos 
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cromossomos, deveria estar duplicado e se movia para um dos pólos da célula (a reconstrução da 

história do fenômeno). 

 Do mesmo modo que os pesquisadores, os alunos selecionaram os cromossomos dentre as 

várias características da célula (seleção do indício), compararam o movimento dos cromossomos 

em diferentes fases da divisão celular, tentaram ordenar os movimentos observados e criaram um 

mecanismo que pudesse explicar este movimento por intermédio de relações causais entre os 

vários elementos componentes das células. Com isso, começaram a compreender que a célula é 

uma entidade com vida, em vez de ser simplesmente uma estrutura estática.  

Os elementos celulares comunicados pelos alunos, nos trechos que selecionamos das 

narrativas dos três grupos investigados, nos permitiram inferir que eles utilizaram além das 

operações mentais de comparação, classificação e de ordenação das fotografias e esquemas, as de 

identificação de indícios e de relação entre os elementos identificados. Pudemos perceber que 

estas operações mentais foram efetuadas sobre o modelo mental “célula-ovo frito” (elemento 

figurativo), enriquecendo-o à medida que foi utilizado para assimilar novas propriedades da 

célula. Nessa direção, o processo de necessitação foi sendo criado para selecionar, dentre os 

vários possíveis, a correspondência necessária entre foto e esquema, ou para selecionar entre as 

várias explicações em negociação, a que fosse necessária para garantir a melhor justificativa de 

correspondência entre as cartas do jogo.  

A integração entre as várias operações mentais ampliou as possibilidades de todas as 

operações mentais e permitiu que as inferências ocorressem por meio da abdução. Inferimos 

também que este novo padrão das coordenações do sujeito construiu uma representação da célula 

por um modelo mental constituído de vários elementos intracelulares articulados entre si. São 

eles: os cromossomos, as fibras do fuso, os centríolos e, em alguns casos, o nucléolo.  
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MODELO MENTAL 2  

   

Nesse caso, o círculo dialético, entre predicados, conceitos, julgamentos e inferências, foi 

ampliado, pois o conceito de célula diferenciou-se e permitiu o aprimoramento das predicações, 

que neste nível contém descrições detalhadas dos elementos do núcleo e do citoplasma, como é o 

caso dos cromossomos, das fibras do fuso e dos centríolos. Porém, este círculo dialético também 

é ampliado em outra direção, pois a necessidade de integração dos conhecimentos novos aos 

anteriores se dá por intermédio do estabelecimento de relações entre os elementos celulares nas 

várias fases do ciclo celular, sempre no sentido de permitir criar hipóteses sobre o estado da 

célula em um determinado momento deste ciclo. Trata-se de um patamar mais elevado de 

construção do modelo mental, pois nesse sentido, a compreensão da célula não depende apenas 

do agrupamento de alguns elementos celulares, mas está livre para deduzir a dinâmica do 

fenômeno a partir dos elementos observáveis. No entanto, ainda falta aos alunos com este nível 

de compreensão da célula, a liberdade para inferir propriedades que não tenham que estar 

alicerçadas nos elementos observáveis do objeto foto ou desenho. 

Encontramos duas alunas que produziram desenhos com algumas características previstas 

para o modelo mental n.º 2 e acreditamos que elas estão em transição para esta categoria, pois 

além dos contornos da membrana e carioteca, há um esboço dos cromossomos e uma indicação 

da presença de outros elementos no citoplasma, mas não há relações entre as estruturas 

intracelulares para desempenhar as funções necessárias para a divisão celular. 

 

centríolo 

cromossomos 

Fibras do fuso 
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Quadro n.º 3: Características do 2º nível de compreensão do modelo científico da célula 
pelos sujeitos investigados  
 
Elementos identificados 
nas cartas (observáveis 
do sujeito e objeto) 

Operações mentais associadas à 
produção de inferências 
(coordenações do sujeito) 

Características da 
compreensão do 
modelo de célula e do 
modelo mental 
associado 
(coordenações do 
objeto) 

Elementos intracelulares: 
cromossomos, fibras do 
fuso e nucléolo (nas 
fotografias e nos 
esquemas); 
 
O movimento de 
separação dos 
cromossomos para os 
pólos da célula. 

a) Identificar progressivamente 
maior n.º de indícios nas 
imagens;  
 
b) Curiosidade para explicar o 
fenômeno; 
 
c) Estabelecer relações de causa 
e efeito entre as estruturas 
intracelulares para explicar a 
movimentação dos 
cromossomos; 
 
d) Antecipar as etapas 
desconhecidas da divisão; 
 
e) Inferir principalmente por 
meio da abdução dos indícios 
para construir a narrativa da 
seqüência da divisão celular, mas 
também pela dialética entre os 
elementos intracelulares; 
 
f) A inferência é usada para 
reorganizar os esquemas de ação 
e o novo padrão de coordenações 
do sujeito cria uma representação 
da célula rica de predicados e de 
relações entre estes predicados. 

O objeto é constituído 
de atributos perceptíveis 
diretamente, mas o 
sujeito acredita que os 
atributos mais 
importantes podem ser 
bem pequenos e difíceis 
de visualizar; 
 
A compreensão do 
objeto passa do todo 
para a parte; 
 
O modelo mental da 
célula é a representação 
de um objeto dinâmico 
(estrutura e função) com 
muitos elementos e 
propriedades: 
cromossomos estão 
ligados às fibras do fuso 
e estas, por sua vez,   
aos centríolos ou 
centrossomos, 
movimentos ocorrem no 
citoplasma, há nucléolo 
dentro do núcleo; 
 
Metonímia “célula -
cromossomos em 
movimento”. 
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J (Oficina 2A e B)  

 
 
N (Oficina 3A e B) 

 
 
 Os desenhos abaixo apresentam as características previstas para o modelo mental n.º 2, 

pois demonstram alterações na forma e disposição dos cromossomos ao longo da divisão celular, 

M indica vários termos científicos e F representa como as relações entre as fibras do fuso, os 

cromossomos, a carioteca e o nucléolo garantem a divisão celular. 
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G (Oficina 2A e B) 

 
 
 
M (Oficina 2A e B) 

 
 
F (Oficina 2 A e B) 
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� Modelo nível 3- a metáfora “célula -modelo científico” 

a) A constatação implícita ou explícita dos elementos invisíveis nas fotos e dos elementos 

inventados nos desenhos. 

 O novo estádio de coordenações dos esquemas de ação dos sujeitos possibilitou múltiplas 

experimentações novas das imagens presentes nas cartas do jogo, ou seja, os mesmos esquemas 

de ação, agora coordenados de acordo com um novo padrão, assimilaram as mesmas imagens de 

outra maneira.  

Do mesmo modo que na transição da categoria 1 e 2 de compreensão do modelo científico 

da célula, novamente os esquemas se diferenciaram, pois não houve simples projeção das 

coordenações dos alunos sobre as imagens das cartas do jogo. As cartas ofereceram novos 

desafios que resistiram à simples assimilação e para que os esquemas de ação pudessem ser 

aplicados a todas as imagens foi necessário que estes sofressem acomodações e, por fim, se 

diferenciassem em vários padrões de ação.  

Assim, quando os alunos identificaram os elementos intracelulares e criaram narrativas da 

divisão celular pela produção de inferências por abdução sobre estes indícios, também 

constataram a existência de passos desconhecidos nesta narrativa. Por conseguinte, a criação de 

hipóteses sobre uma determinada seqüência de eventos levou os alunos a buscar novos indícios 

que comprovassem suas hipóteses.  

Esta acomodação dos esquemas de ação ocorreu por vários caminhos. Em alguns 

momentos, os alunos estranharam a ausência de um elemento celular. 

Oficina 1A (jogada 4) 
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- Porque aqui tem as fibras com os cromossomos e aqui também. Parece que tão puxando. Aqui 
são as fibras e os cromossomos deveriam estar aqui, mas não estou vendo (Ca acredita que as 
fibras do fuso são os fios roxos da foto e procura os cromossomos no espaço cinza entre eles). 
 

Em outras situações, ao notar a ausência de uma estrutura, começaram a imaginar que ela 

poderia ser invisível devido à técnica de coloração, pois haviam visto a mesma estrutura em outra 

fotografia. 

Oficina 1A  (jogada 10) 

           
B sente falta do nucléolo na foto, pois se a célula não entrou em divisão, ela acredita que 

esta estrutura deveria estar presente. 
- Tá, mas é que aqui a gente considerou o núcleo (todo o contorno azul da foto).  
- Aqui (foto) a gente acha que tem o nucléolo, mas que a gente não está vendo. (C) 
- É, aqui o núcleo está mais organizado (pausa).  Dá para enxergar isso?(Ca refere-se ao fuso 
presente nos esquemas de interfase e de prófase). 
 

Várias explicações foram experimentadas pelos alunos quando constataram que não podiam 

ver todas as estruturas existentes nas imagens. Na oficina 3A, por exemplo, N acreditou que o 

desenho não correspondia exatamente à foto, pois para ela, as semelhanças dependem do tipo de 

lente de aumento empregada para observar a célula ao microscópio.  

Oficina 3A (jogada 1) 
- Eu acho que esse daqui é como se fosse um desenho imitando esse daqui. Até que esse daqui tá 
ampliado (acredita que o desenho do nucléolo representa o núcleo roxo e a diferença de 
tamanho se deve a uma ampliação). Esse daqui não. Então esse tá mostrando o preto como se 
fosse esse daqui mais longe (além de estar aumentado, acredita que está sendo visto de uma 
perspectiva mais distante). (N) 
 

Em outro momento da oficina 3A, os alunos fizeram a correspondência entre os elementos 

visíveis e invisíveis implicitamente, pois não perceberam que não estavam vendo as fibras do 

fuso na fotografia, embora estivessem visualizando-as em seu modelo mental, como prova a 
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explicação que comunicaram sobre a carta.  Por outro lado, N verificou a inexistência dos 

centríolos na fotografia e F hipotetizou a existência de elementos que não correspondiam ao 

objeto real no desenho. 

Oficina 3A 

                 
- Olha aqui. Eles tão unidos ainda, tá vendo? (F) 
- Eles quem?(E) 
-...As lombrigas. (risos). (N) 
- Onde estão as lombrigas nas cartas? (E) 
- Ó. É como se fosse assim. No meio certo? Tão unidas. E cada um tá indo pro seu lado. Tão se 
separando. (F) 
- Professora, não tem nada a ver. Ele tá forçando porque não quer comprar.(K) 
- Sabe o que é? Aqui tem duas bolinhas que não estão lá. Aqui não tem nada (apontando para a 
foto). E aqui tá mostrando um círculo (desenho). Aqui não tem nada de círculo (foto). (N) 
- Não, psora. Isso aqui é um desenho. Tudo bem, mas é um desenho. Bom, você não vai querer 
achar um círculo igual aqui, né? Não é porque tem um negocinho lá que tem que ter aqui um 
pontinho, um roxinho...(F) 
 

Os centríolos foram especialmente interessantes para promover a reflexão sobre as 

estruturas invisíveis, pois eles estão sempre presentes nos esquemas (inclusive em número e 

posições diferentes) e não são visíveis em nenhuma fotografia.  

Oficina 2A (2ª jogada 2) 

           
As jogadoras supõem a possibilidade de existir elementos inventados nos desenhos para 

explicar as fotografias 
- Mas sabe o que eu acho? Ó, porque todas as fotos (confunde foto e modelo), todas as figuras 
(desenhos), tem essas bolinhas em algum lugar. Mas nem todas as fotos têm as duas bolinhas na 
célula (reflete sobre a identificação com o núcleo).(G) 
- Não, mas é que... ah, tá, é mesmo (risos, A também descobre os centríolos nos esquemas).(A) 
- Deve ser imaginário, mas é um desenho gente. Acho que é só pra localizar.(J) 
- ...Quer dizer, eu acho tipo assim, tá puxando essas coisinhas coloridas (fuso puxa os 
cromossomos). Essas bolinhas tão puxando as linhas, as linhas devem ser imaginárias, mas elas 
devem representar alguma coisa. (A) 
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Oficina 2B 
- Mas acho que isso aqui não é uma característica da célula, até agora não consegui descobrir o 
que são essas coisas (centríolos nos desenhos que não são visíveis nas fotos). (A) 
- Que coisas? (E) 
- Essa coisa amarelinha. Parece que tá puxando. (A) 
- Tá puxando o quê? (E) 
- Eu acho que não. Aqui, ó. Uma não vai virar duas? Vai. Então, essa aqui é a primeira fase, aí 
ela se separou e tá vindo pra cá, ó. Tá indo pro outro lado. Aí que já tá do outro lado, ali já tá do 
outro lado (vê duplicação dos centríolos e seu movimento). (G) 
- E por que ela foi pro outro lado? (E) 
- Porque ele tá se separando e vai virar duas figuras iguais. Precisa ter os mesmos componentes 
pra ficar duas iguais. (G) 
- Seria sei lá, representando a energia, alguma coisa tipo assim. (A) 

 Logo, como vimos nestes exemplos, os alunos inferiram explicações diferentes para a 

existência de um elemento invisível nas fotografias e visível nos esquemas. De fato, há várias 

causas para esta invisibilidade. Ela pode ser o resultado da técnica de microscopia e coloração 

empregadas, mesmo que a estrutura não seja tão pequena, mas apenas incolor. As fotografias das 

cartas do jogo foram obtidas por técnicas de corte, de coloração e de observação em microscópios 

com princípios diferentes e, como resultado, ressaltam elementos celulares distintos. Em algumas 

cartas é possível identificar o nucléolo, em outras não. Do mesmo modo, apenas algumas destas 

técnicas ressaltam as fibras do fuso; e enquanto há técnicas que diferenciam claramente o núcleo 

do citoplasma, outras não evidenciam os limites da célula.   

Oficina 1B 
- Eu reparei que a coloração afeta no que dá para ver. Olha aqui o núcleo tá desorganizado e dá 
para ver direitinho, mas aqui não dá para ver o núcleo dentro. Olha aqui dá para ver o centríolo 
e aqui também (é o nucléolo). Tem foto que não dá, que é mais homogênea (C compara as 
diferentes colorações empregadas nas fotografias). 
 

Caso a limitação para a visibilidade seja o tamanho da estrutura, seria necessário utilizar 

uma lente de aumento adequada, ou às vezes seria até mesmo impossível enxergá-la sob qualquer 

técnica.   
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Entretanto, a invisibilidade da estrutura pode ter ainda mais uma causa muito importante 

na construção dos modelos científicos: a estrutura pode ser imaginária (como descrito por F na 

oficina 3A) e ter sido inventada pelo pesquisador. Nesta situação, os alunos compreendem que o 

pesquisador pode lançar mão da imaginação para completar o que não pode ver e, por 

conseguinte, podem compreender também que a ciência pode usar a imaginação para compor um 

cenário, no qual há alguns elementos que são visíveis, e outros que foram criados para explicar 

um determinado fenômeno. 

De qualquer modo, acreditamos que a constatação da existência de elementos invisíveis 

nas fotografias permite um salto qualitativo fundamental na compreensão de modelos científicos, 

pois supomos que esta “fé no invisível” dê ampla liberdade para o pensamento, visto que ela 

permite maior distanciamento do objeto para compreendê-lo: não é necessário vê-lo, mas 

visualizá-lo internamente e, para isso, podemos completar a imagem com a imaginação. 

Para Piaget (1967/ 1996), ao longo do estádio sensório-motor, os esquemas de ação da 

criança assimilam os objetos e acomodam-se a eles de tal modo que se integram e criam um 

determinado estádio de coordenações. Estas, por sua vez, ao final deste período, permitem à 

criança tomar consciência de si e do mundo, diferenciando-se do caos inicial em busca da 

construção da sua identidade e, ao mesmo tempo, constrói também a identidade dos objetos que 

existem neste cosmo. Piaget denomina este processo de “construção do objeto permanente”. 

 Este estádio é especialmente interessante para os nossos propósitos, pois a conservação 

do objeto permite a construção das primeiras imagens mentais, que são utilizadas para 

compreender cada vez melhor os objetos. Segundo Piaget, é nesse momento que se inicia a 

capacidade de imaginar o mundo em que se vive, ou representá-lo na sua ausência, pois a 

reorganização da inteligência sensório-motora constrói a linguagem e o pensamento lógico. Do 

mesmo modo, em uma perspectiva muito mais complexa, supomos que as operações mentais 
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experimentadas e desenvolvidas nas oficinas de jogos tenham permitido a construção de novas 

estruturas lógicas e de uma forma de linguagem: a imagem mental ou modelo mental do modelo 

científico da célula.  

O processo de construção da compreensão da realidade ou da construção do objeto 

permanente se dá a partir do caos inicial em que o bebê vive, universo onde não há distinção 

entre o eu e o mundo, as coisas estão centradas em torno de si mesmo e os fenômenos que 

ocorrem estão diretamente ligados às próprias vontades e às próprias ações. A este estado Piaget 

denominou de egocentrismo radical, pois não existindo ainda uma noção de si mesmo, não existe 

um ser puramente egocêntrico. Em uma das primeiras etapas que conduzem à noção do “objeto 

permanente”, o bebê procura o objeto parcialmente oculto ao observar uma de suas partes, pois 

confunde ou antecipa o todo a partir de parte dele. Vimos que a compreensão das cartas do jogo 

de nível 2 se aproximava de certa maneira desta situação, pois os alunos substituíram a 

compreensão da célula pelo movimento de certa parte e deixaram de lado o resto da célula. 

De acordo com Saussure (1917/ 1969), o índice é uma parte do objeto. Ele pode ser 

compreendido como um substituto do objeto pelo bebê muito pequeno e até por certos tipos de 

animais. No caso das crianças pequenas e em alguns experimentos com aves, o índice não 

representa o objeto na sua ausência, mas confunde o observador, levando-o a acreditar que está 

vendo o objeto. Por este motivo, Piaget acredita que o índice é um elemento da linguagem que 

não constitui de fato a imagem mental, pois não gera a capacidade de evocar um objeto não 

percebido no presente (representar = tornar presente).  

 Acreditamos que a metonímia “célula - cromossomos em movimento” guarde 

semelhanças com a idéia de índice. No entanto, acreditamos que, para os alunos de ensino médio, 

o índice seja a primeira forma de evocar a imagem da célula, pois todos já têm a noção de objeto 
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permanente e podem integrar o índice a esta noção. Mas ainda é necessário aprimorar mais a 

imagem ou modelo mental para construírem representações mais completas do fenômeno. 

Por outro lado, acreditamos que os alunos que participaram das oficinas apresentam um 

outro tipo de egocentrismo, pois é claro que eles não se confundem com o resto de seu entorno, 

mas eles a princípio, acreditam que só existe o mundo do modo como eles o vêem. Nessa 

perspectiva, ao descobrir a existência de elementos invisíveis, eles ampliam sua compreensão do 

mundo, pois constatam que há nele muito mais do que podem perceber e assim inicia-se a 

construção do objeto invisível. 

 

b) A construção da noção de tempo e espaço no plano microscópico e das relações causais 

intracelulares 

Em um dos sub-estádios do período sensório-motor, os bebês acreditam que a existência 

do objeto e as ações do objeto dependem de sua vontade. Após inúmeras experimentações com os 

objetos, os bebês compreendem que os objetos se movimentam, podem ir embora, mas podem 

voltar. Surge a intenção e a previsão do movimento. A princípio, o bebê considera que os objetos 

estão associados às cenas e que, portanto, possuem lugar fixo. Conforme vão construindo a noção 

de espaço, quer pela experiência de diferentes caminhos que conduzem a um mesmo local, quer 

pelos deslocamentos dos objetos, começam a compreender que os objetos existem independente 

de sua vontade e isso é demonstrado pela persistência na busca de um objeto, mesmo quando este 

saiu de sua vista.  

A construção do objeto permanente permite ao bebê lembrar do objeto na sua ausência, 

mas também permite reconstruí-lo por inteiro na sua presença. Isso é necessário porque todo 

objeto é invisível, pois ao vê-lo, vemos parte dele e precisamos criar a imagem mental de suas 

demais partes, as quais não podemos ver no momento. Julgamos, porém, que existam 
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especificidades na construção do objeto permanente quando este possui poucos atributos 

perceptíveis diretamente, pois a construção da imagem mental não depende da lembrança de suas 

outras partes, mas da criação destas por outros meios. 

Baseando-nos nas idéias de Piaget (1963; 1945/1990) sobre a origem da imagem mental, 

supomos que, se a imagem mental é uma imitação interiorizada, que exprime uma tentativa de 

reproduzir o movimento que deu origem à percepção do objeto internamente, a imagem mental 

da célula é a tentativa de reproduzir todas as ações de correspondência entre as cartas e as 

operações mentais necessárias para tal (incluindo aqui todas as coordenações que ocorreram entre 

os esquemas de ação). A própria atividade de percepção é uma atividade de exploração ativa do 

objeto. Para Piaget, a primeira imagem do bebê provém da imitação e esta é a reprodução do 

movimento utilizado na percepção.  

A imagem mental também foi tema de investigação da psicologia cognitiva e das 

neurociências (BIDEAUD e COURBOIS, 1998) e, embora estes dois campos científicos tenham 

iniciado suas investigações privilegiando a relação entre a percepção e a criação de imagens 

mentais, com o correr de algumas décadas, eles chegaram a conclusões próximas e em acordo 

com os trabalhos de Piaget.  O último modelo de Kosslyn, datado de 1994, sobre o 

processamento das imagens na cognição visual e o último de Logie, descrito em 1995, sobre a 

memória de trabalho apontam para uma mesma direção: o papel fundamental da ação sobre as 

imagens mentais, de certa forma, a mesma tese defendida por Piaget em 1963. 

Nos dois modelos, o acesso às informações visuais e espaciais ou imagens mentais se dá 

por intermédio de sistemas de característica motora, sendo denominado “escriba motor” por 

Logie, e “sistema dorsal espacial” por Kosslyn. Em ambos, os pesquisadores identificaram o 

envolvimento conjunto de vias neurais referentes às áreas visuais (lobo occipital) e às de controle 

do movimento parietal, demonstrando a interação entre estes dois caminhos. Os modelos sugerem 
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que estes sistemas reproduzem o movimento efetuado durante o processo que envolveu o 

conhecimento da imagem do objeto. Estas pesquisas têm indicado também que tanto a preparação 

para a ação, como a sua execução efetiva, ou ainda a imaginação do movimento mobilizam as 

mesmas áreas corticais. Deste modo, os modelos ressaltam a importância da ação para criar, 

acessar e manipular as imagens mentais (FOGAÇA, 2003). 

Lembrar de um objeto, portanto, é usar o esquema de ação que lhe deu origem, mesmo 

que ele esteja cada vez mais coordenado e diferenciado, e assim ele não é lembrado de uma 

maneira fixa, mas segundo cada novo nível de coordenações do sujeito. Nesse sentido, pudemos 

perceber que a negociação entre os alunos os fez construir as noções de espaço e tempo no 

cenário microscópico, bem como estabelecer inúmeras relações causais entre as estruturas 

intracelulares, de tal modo que pudessem explicar os movimentos inferidos. Passo a passo, eles 

puderam construir uma nova noção de objeto: a noção do objeto invisível, o qual compreende os 

poucos elementos visíveis sob técnicas de microscopia e vários elementos que foram 

completados pela imaginação.  

Verificamos também que os alunos nas várias oficinas passaram a reconstruir a cena do 

espaço microscópico celular pela necessidade de rever as relações entre as diversas partes entre si 

e destas com o todo da célula. Essa necessidade de reorganização do modelo mental pela 

reestruturação do espaço partiu do exercício das várias possibilidades de utilização dos esquemas 

conceituais referentes a tais partes, mas isso fez com que percebessem várias contradições. Um 

exemplo disso é o fato de que os alunos que antes sugeriam que o contorno da célula 

correspondia ao núcleo, agora percebiam os cromossomos, ora dentro do núcleo, ora livre no 

citoplasma, pois às vezes existia a carioteca e às vezes ela desaparecia.  

Assim os alunos não se baseiam mais simplesmente em alguns elementos intracelulares, 

mas querem relacionar as estrutura do núcleo, citoplasma e localizá-las em relação à membrana. 
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Oficina 1A (jogada 8) 

           
A equipe deslocou a posição da carioteca em relação às jogadas anteriores. Ao longo das 

negociações que ocorreram de lá para cá, ambas as equipes identificaram o contorno da célula 
– o retângulo cinza da foto - que antes estava invisível para todos e criaram novas possibilidades 
para a função e a estrutura dos cromossomos. Agora estão integrando este conhecimento, 
localizando-o na célula como um todo. 
- A gente acha que é essa célula porque essa bola do meio aqui é o núcleo (mostra o círculo 
preto mais forte no desenho e o contorno roxo na foto) e que esse pretinho (o nucléolo do 
desenho) é essa bolinha dentro (bola roxa menor na foto). Eu não lembro o nome disso. (C) 
 
Oficina 1A  (jogada 9) 

       
- A gente vai colocar esse aqui porque a gente acha que essa bola amarela (foto) é o núcleo e 
que esses risquinhos dentro da bola são os cromossomos que estão no meio. 
- Mas eu não acho! (D discorda para forçar a compra de uma carta, pois sua equipe está em 
desvantagem, mas não articula nenhum argumento). 
- A gente acha que o verde é o citoplasma e os risquinhos verdes dentro da bolinha laranja são 
os cromossomos (B retoma a explicação para convencer melhor os oponentes). 
 
Oficina 2A  (Jogada 2) 

A tenta localizar a posição dos cromossomos em relação ao contorno da célula que não 
está visível na fotografia. A e M também ressaltam a localização do citoplasma e com isso, 
compõem o interior da célula. 
- Eu acho que não porque se está certo que isso tem uma coisa em volta (o preto na foto seria o 
fundo da célula), então tá junto (é uma célula); e aqui não tá totalmente junto. E se elas 
estiverem erradas e estiver separado (na foto existir duas células, uma em cada grupo e 
cromossomo). Então tá separado e aqui não tá totalmente separado.(A) 
- Então porque ó. Olha aqui. O fundo é preto, tem um negócio verde e um negócio laranja 
(foto).(G) 
- É. Pode ser. É eu acho que também. Sim, como aqui for ser branco (fundo da célula no 
desenho), aqui vai ser preto (fundo da célula na foto). (M) 
- Eu acho que é como eu falei. Não sei qual das duas que tá certa. Ou tem alguma coisa em volta 
e realmente elas tão juntas, as duas (células). Ou então, não tem nada em volta e elas tão 
totalmente separadas. E aqui (desenho) não tá totalmente separada, nem totalmente junta. (A) 

célula 

cromossomo 
nucléolo 
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          X          
Em um trecho mais adiante,... 
- Não sei, mas pela cor disso, elas ainda tão meio juntas (na foto). Lembra do negócio do 
branco? Aqui, tipo, se fosse o branco (branco do desenho-cinza), seria isso (o preto da foto); e 
aqui (mostra os núcleos), sei lá, seria o verde, mas ainda tem o laranja. Mas quem decide é o 
grupo. Se vocês concordam, não posso fazer nada. (A) 

 
Jogada 3 
- Porque segue o conceito de que tem alguma coisa em volta. Ó, se você seguir o negócio, tem 
alguma coisa em volta daqui. Vamos dizer que essa coisa em volta (membrana no desenho) seria 
isso (algo invisível no fundo preto da foto) daqui e esses dois daqui (núcleos dos desenhos) 
seriam esse daqui (apontou as manchas vermelhas na foto). (M) 
  
Oficina 3A ( Jogada 6) 

               
- Essas bolinhas podem ser essas duas aqui. (Karen passa a apontar várias partes e a comparar 
nas duas cartas) (K) 
- Tá então deixar eu retornar um pouco para ver seu eu entendi. Vocês estão dizendo que as 
bolinhas amarelas (do desenho - centríolo) são as bolinhas azuis (foto - nucléolo). O verde e 
vermelho (desenho) são os roxos (foto - cromossomos) que estão aqui. E aí vocês pegaram a 
parte cinza do desenho e estão dizendo que é a parte azul do fundo da foto (citoplasma)? (E) 
- Bom, eu acho que o desenho está certo, mas tipo a explicação não bateu, pra mim pelo 
menos(F). 
- Ah, mas eu acho que sim. Essas duas bolinhas amarelas são essa e essa. Essa daqui (contorno 
do núcleo) é esse roxo, esse meio aqui é esse aqui, tá vendo, que tem aqui igual. Acho que tem 
tudo a ver(G) 
 
Oficina 1B 

O diálogo entre C e Ca indica que estão recompondo as noções de parte e todo nas imagens 
observadas, pois Ca se deu conta que o que antes considerava a célula inteira, era apenas o 
núcleo da célula, já que agora consegue perceber outras partes na estrutura da célula ao 
observar o quadro completo de cartas.  
- Aqui parecia que era uma célula inteira e agora é só o núcleo (1ª foto, 5ª coluna), mas aqui 
parece que é o núcleo (3ª foto, 5ª coluna). (Ca) 
- Os nucléolos são bem evidentes aqui (3ª e 5ª colunas) e nas outras não. Esta (1ª foto, 2ª coluna) 
é mais superficial, dá para ver mais o núcleo e não tudo. O núcleo das outras, a visão é mais 
superficial.(C) 
- Agora tentem comparar cada fotos com o esquema (desenho) do mesmo tipo. (E) 
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- A célula inteira, aqui é o nucléolo ou centríolo (dúvida sobre o nome da estrutura no desenho e 
na foto) indo para a extremidade e aqui os cromossomos tão se organizando. (foto e modelo de 
prófase - carta 1/1). (C) 
 
Oficina 2B 

 
Gisela,mostra pra mim a relação entre estas duas cartas, mostrando cada um dos seus 

componentes (uma foto e um desenho). 
- O núcleo é o rosa misturadinho, o nucléolo é o buraco azul. (G) 
- Mas, psora, aqui tem dois. (M) 
- Pode ter 3 também? (A) 
- Pode. E o que é a célula? (E) 
- É tudo (e aponta corretamente). (G) 
 

A construção do objeto invisível ocorreu, portanto, pela criação de um modelo mental da 

célula constituído de uma dimensão sincrônica: a cena em que há o arranjo arquitetônico das 

estruturas observáveis e não-observáveis da célula; e de uma dimensão diacrônica: a narrativa ou 

ordenação dos eventos no tempo, a qual descreve os processos em que os elementos celulares 

participam. 

Nessa direção, Gallina (1998) apud Bideaud e Courbois (1998) realizou um experimento 

com pessoas de várias idades com a meta de verificar o que elas conseguiam lembrar de uma 

história apresentada oralmente e que continha detalhes sobre um itinerário. Os resultados 

indicaram uma seqüência de desenvolvimento das representações mentais com a idade. Assim, as 

crianças com respostas pertinentes aos estágios inferiores, lembram mais de alguns marcos do 

itinerário do que do trajeto efetuado pelo personagem e respondem melhor às questões baseadas 

em paráfrases do que em inferências - estas só melhoram a partir dos 11 anos. As respostas das 

crianças investigadas por Gallina indicam que haja construção da configuração espacial do local 

descrito a partir dos 11 anos.  
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Portanto, a produção de inferências tanto pela dedução deste nível de complexidade, como 

pelo pensamento divergente (criativo) parece depender de operações mais evoluídas e que 

parecem estar associadas ao período das operações formais descrito por Piaget. No entanto, 

pudemos notar que, ao longo das oficinas de jogos, os alunos puderam desenvolver estas 

operações a partir de outras mais simples que atuaram sobre os primeiros modelos mentais.  

c) A construção da linguagem científica 

 Um aspecto que julgamos particularmente intrigante foi o fato de aparecerem inúmeros 

nomes científicos ou analogias no diálogo entre os alunos que atingiram este estádio de modelo 

mental sobe a célula. 

Oficina 1 A ( Jogada 7) 
- A gente acha que os cromossomos são esse laranja com amarelo 
- Verde é o citoplasma. 
Oficina 1 A ( Jogada 8) 
- A gente acha que é essa célula porque essa bola do meio aqui é o núcleo (mostra o círculo 
preto mais forte no desenho e o contorno roxo na foto) e que esse pretinho (o nucléolo do 
desenho) é essa bolinha dentro (bola roxa menor na foto). Eu não lembro o nome disso. (C) 
Oficina 1 A ( Jogada  10) 
- Ô professora, me fala o maldito nome dessa bolota...(C) 
- Já que está atrapalhando vocês, isso é o nucléolo. (E) 
 

As analogias foram mais freqüentes nos alunos do 1º ano do ensino médio, enquanto os 

alunos de 3º ano logo passaram a usar termos científicos que haviam aprendido na escola, mas 

que só agora passaram a ter significado. No segundo encontro, pudemos constatar nas três 

oficinas que a quantidade de termos científicos aumentou e foi mais freqüente nos alunos com 

respostas de maior nível quanto às operações mentais.  

Oficina 1A 
C 
- Eu reparei que a coloração afeta no que dá para ver. Olha aqui o núcleo tá desorganizado e 
dá para ver direitinho, mas aqui não dá para ver o núcleo dentro. Olha aqui dá para ver o 
centríolo e aqui também (nucléolo). Tem foto que não dá, que é mais homogênea. 
- A primeira tem um centríolo (está se referindo ao nucléolo), (2ª) aqui aparecem os 
cromossomos condensados, (3ª) aqui eles estão no centro, (4ª) não tem mais  como chama? 
(carioteca)....a membrana do núcleo, aqui estão sendo puxados para  as extremidades (5ª), os 
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cromossomos já separados, aqui já tá pronto e aqui fora tem a membrana em volta do 
centríolo(6ª).  
- Essa é a primeira porque aqui tem carioteca, nucléolo e os cromossomos não estão 
condensados. 

 
Ca 
- Uma célula organizada com núcleo (1ª), eu peguei o cromossomo se misturando, aí também tá 
no núcleo e aqui parece que tá fora (2ª X 3ª), aqui tá se separando, parece que eles estão se 
separando (4ª), parece que eles estão ser reorganizando nas duas células formadas(5ª) e aqui se 
organizam no núcleo de cada uma das células que se formou (6ª). 
- (Foto e modelo de anáfase -carta 4/4): aqui não tem mais fibras puxando os cromossomos, já 
estão na extremidade para dividir em duas. 
- Aqui tá desorganizado, aqui já se junta (compara o 1º com o segundo esquema).Os centríolos 

vão para os pólos, a carioteca ainda não se desfez, os cromossomos estão mais grossinhos. 
 
H 
- Aqui tem uma célula inteira densa (1ª), começa a se abrir (2ª), a célula inteira que  está 
desorganizada começa a se separar(3ª), aqui fica mais afastado do que essa (5ª) e aqui as duas 
células estão completas (6ª).  
- Ainda tá uma célula só, não começou o processo de enforcamento (refere-se ao movimento 
centrípeto da membrana plasmática), os nucléolos (uso errado) já tão nos pólos, as fibras já 
apareceram e os cromossomos tão centralizados. 
 
Oficina 2B 
M 
- Tá, os cromossomos, eles já tão separados, mas digamos que a célula ainda tá junto. Tipo aqui, 
tá junto, mas você já vê que aqui (foto) tá ficando igual aqui (desenho), entendeu?  
A 
- A célula. A célula tem o mesmo número de etapas de separação.(A) 
- E o que seria este contorno aqui?(E) 
- A membrana.(A) 
 
 
Oficina 3B 
F 
- A célula tá concentrada... É o “nuclinho” ( nucléolo).... Nucléolos 
G 
- Eu acho que célula é todo esse branco aqui ó. Tem um contorno. E o núcleo é o roxo. Só que 
tem uma bolinha menor dentro do núcleo. 
- Só que aqui não dá para ver o nucléolo. Eu não tô vendo lá dentro a bolinha. 

 
Acreditamos que o uso das analogias pelos alunos de 1º ano tenha dois motivos. O 

primeiro deles é que os alunos sentem a necessidade de um tipo de linguagem específica que 

facilite a comunicação dos vários elementos que descobriram e, talvez, em situação de 
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aprendizagem em aula, este seja o momento adequado para propor os nomes científicos e para 

compreender toda a linguagem científica que está sendo empregada, bem como compreender seu 

processo de criação. 

Supomos que o segundo motivo seja o de ser uma estratégia empregada para construir o 

cenário do modelo mental deste nível, pois esta é uma forma de transporem a imagem mental de 

um objeto conhecido para representar um objeto que não podem enxergar.  

Oficina 2A 
- É a mesma coisa, mas o que é verde e vermelho? Tem que ter coisa da cor, né? Não sei. Mas ó, 
tem cores que é rabisco e esse não. Esse é uma minhoca.(G) 
- Tem umas bagacinhas aqui.(M) 
Oficina 2B 
- O meu parece um ouriço (risos). (G) 
Oficina 3A (Jogada 6) 
-...Isso aqui pode ser aquelas duas bolas que parecem dois olhos.  
Oficina 3A (Jogada 7) 
-...Eu lembro dessa carta. 
- Parece com um símbolo japonês, né? 
-São as lombrigas. 
 
Oficina 3B 

 
- E o que é o rosa? (E) 
- A placenta (risos). (F) 
- E o bebezinho.(K) 
 

Esta transposição do significado de uma palavra (que representa um elemento) para outro 

contexto que não seja o que ela designa é própria da metáfora. Esta substituição se baseia em uma 

relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado. Molino (1979) descreve 

a metáfora como uma das estratégias lingüísticas que expressam as analogias, e estas últimas 

como uma relação que permite prever características desconhecidas no original, a partir de um 
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certo número de semelhanças já conhecidas entre ele e o seu análogo. Molino reafirma a 

importância dos sistemas simbólicos (analogias, metáforas e modelos) para a ciência a partir da 

investigação de alguns exemplos de modelos criados na história da ciência, demonstrando que 

eles empregam os termos do senso comum de forma bastante criativa como “porta de entrada” 

para a compreensão de outro campo mais desconhecido. Entre os exemplos de uso das metáforas 

na ciência estão as várias descrições do átomo - como partículas muito pequenas e indivisíveis, 

ou como um pequeno sistema solar, conforme proposto por Rutherford; ou ainda a descrição da 

estrutura do DNA associada à imagem de uma hélice dupla e entrelaçada.  

Machado (1999) propõe que a metáfora tenha papel central na construção de significados, 

visto que ela integra dois campos semânticos distintos, reatualizando o significado de ambos. 

Para ele, o conhecimento é “[...] uma rede de significados em um espaço de representações” 

(MACHADO, 1999, p.31) em permanente processo de construção, onde cada nó da rede 

representa um determinado significado, construído por intermédio de relações variadas. O autor 

considera cada nó da rede como um feixe de relações que ocorrem e que se transformam dentro 

de uma determinada comunidade e por meio da linguagem (metafórica). Assim, o autor, ao 

mesmo tempo em que valoriza as metáforas no processo de construção do conhecimento, 

emprega uma metáfora para explicar o conhecimento. 

Podemos identificar o processo de significação nas oficinas de jogos do mesmo modo 

descrito pelo autor. Os alunos negociaram entre si e com a entrevistadora (a comunidade) os 

significados prováveis das estruturas presentes nas representações da célula observadas nas cartas 

trazendo à tona vários outros significados, que associaram ao da estrutura que começavam a 

conhecer por meio das metáforas. As negociações e as abstrações ocorreram por meio das 

assimilações e acomodações possibilitadas pelas operações mentais, construídas pelas 

coordenações entre esquemas de ação. Logo, a metáfora (a linguagem) é o recurso externo e mais 
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visível do processo de transformação do significado, enquanto a reorganização do padrão das 

operações mentais é o recurso interno, invisível e inferido pelo observador. 

 Podemos perceber que as relações entre os significados, possíveis pelo emprego da 

metáfora e pela reatualização das operações mentais, vão além da simples correspondência de 

termos. Elas constroem representações na forma de signos, obtidas por meio das abstrações que 

vão se enriquecendo. O signo construído no caso desta pesquisa é o modelo científico. 

Como já apontamos no referencial teórico, esta transposição de significado dado pela 

metáfora não se dá de forma completamente imaginária, pois as metáforas presentes nos modelos 

científicos são aplicadas entre objetos que guardam algum tipo de semelhança entre suas 

propriedades, mas por outro lado elas também demonstram que a pureza do pensamento 

científico é um mito, pois há sempre analogias entre os modelos mentais feitos sobre os objeto 

conhecidos e as imagens ou associações de imagens necessárias para conhecer novos objetos 

investigados no quotidiano ou pela ciência.  

Segundo Gilbert e Boulter (1998), os modelos mentais dos pesquisadores, expressos de 

forma oral (congressos, palestras) ou de forma escrita em publicações, são negociados perante a 

comunidade científica e podem tornar-se consensuais. Estes modelos consensuais ou científicos 

tornam-se válidos por um período de tempo e podem ser representados em duas grandes 

categorias: os modelos proposicionais ou lógico-matemáticos e os modelos icônicos. Max Black 

(1966) afirma a importância da imaginação na criação dos modelos científicos, quando aponta os 

modelos teóricos icônicos como os mais utilizados nas grandes descobertas. Estes modelos 

icônicos constituem-se de estruturas imaginárias, como se fossem cenas, e que podem ter vida na 

mente do pesquisador.  

Os modelos icônicos, bastante empregados na história de ciência, são sistemas que 

representam o sistema real. Há desde sistemas icônicos homeomorfos, que tentam ser réplicas do 
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real, que conservam o máximo de propriedades do objeto, até os paramorfos, que são 

representados por um sistema de outro campo de significações e estabelecem correspondências 

de significação entre as propriedades (MOLINO, 1979). Os modelos homeomorfos são mais 

fáceis de construir nos casos em que o objeto possui muitos atributos observáveis diretamente, 

mas mesmo assim as possibilidades de imitação são sempre limitadas. Os modelos paramorfos 

são mais comuns, como é o caso da transposição da representação de bolas macroscópicas para 

modelar a teoria cinética dos gases. No extremo dos modelos paramorfos há o modelo da “caixa – 

preta” em que todo o sistema é imaginado, pois o pesquisador só pode entrar em contato com os 

elementos que entram e saem do sistema constituído pelo objeto em investigação, todo o resto é 

desconhecido. Podemos constatar que o grau das analogias é bastante diverso diante desta 

variedade de tipos de modelos. Os alunos, com certeza, empregaram modelos paramorfos para se 

aproximar do conhecimento sobre a célula, visto que ela, em qualquer dos três níveis das 

categorias, apresentou poucos observáveis e grande parte de sua representação foi fruto das 

coordenações dos sujeitos e estas, ao se basearem em experiências passadas, transportaram 

diferentes elementos já conhecidos. 

Uma das formas de analogia que constitui os modelos paramorfos pôde ser encontrada na 

análise efetuada pelos alunos no segundo encontro, quando constataram a semelhança entre a 

lógica da construção das cartas do jogo “dominó celular” e o de dominó tradicional. Cada 

imagem da célula passou a ser visualizada como um número, e traduziram a disposição das cartas 

(p. 77 deste texto) em figuras geométricas pelas relações diacrônicas. Logo, viram o quadro como 

um retângulo, constituído de uma diagonal que o dividia em dois triângulos equivalentes  e 

perceberam também um lógica numérica em cada coluna e linha do quadro de cartas.  

Oficina 1B 
- As verdes têm uma seqüência entre elas (3ª coluna), a mitose deve ser realizada assim. Aqui dá 
para ver a seqüência melhor, no jogo é mais confuso. Dá para comparar melhor, aqui rosa e 
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roxo (2ª coluna), aqui só roxo (3ª coluna). Dá para ver qual é a mesma célula em cada 
etapa.(Ca) 
- Reparei a mesma coisa. Nesse jogo também tem 6/6. Se tem um modelo para cada fase e um 

para cada modelo, deve ter todos os pares. Aqui... Aqui...(passam a indicar os pares e vêem a 
diagonal. Olha!(C) 

Dada a certificação da importância da criatividade na construção dos modelos científicos 

e mentais, passemos a estabelecer relações entre a imagem dos modelos mentais e as operações 

mentais.  

Do mesmo modo que nas oficinas de jogos com os alunos do ensino médio, na história da 

biologia, o objeto de análise desta ciência passou das estruturas visíveis para as de tamanho 

abaixo do limite visual, e o conhecimento do objeto total (o ser vivo ou suas partes) se deu por 

meio da construção de um sistema repleto de inferências sobre os dados invisíveis. O modelo 

explicativo da célula e outros modelos da biologia contemporânea (CELLÉRIER, 1973) são 

representados por meio de uma imagem que indica o modo como ocorreu a compreensão do 

objeto investigado.  O modelo, em uma perspectiva sistêmica, integra as partes do material vivo 

em estudo (neste caso as partes da célula) e os sub-sistemas (a compreensão de cada organela da 

célula), às funções de cada elemento ou sub-sistema (a divisão celular, por exemplo) e tanto 

prevê, como explica as alterações do material vivo pelo exercício das funções ou pelas relações 

com o meio.  No caso da divisão celular, pode-se hipotetizar, por exemplo, explicações sobre o 

câncer.  

Assim, o modelo sistêmico integra a explicação funcional à causal, pois identifica 

mecanismos de auto-regulação que são do próprio sistema e que atuam para conservar a estrutura 

intacta apesar de todas as alterações geradas pelas funções e relações com o meio. Qualquer 

alteração na estrutura, função ou no meio faz com que o sistema reaja para reorganizar-se e 

manter-ser vivo. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio de moléculas produzidas como 

resultado das funções e que ativam ou desativam genes, e estes, por sua vez, podem acelerar ou 
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retardar a divisão celular. Conseqüentemente, o modelo mental é cada vez mais próximo do 

modelo científico quanto mais elaborada é a rede de relações entre os elementos do sistema.  

Percebemos também nesta categoria de modelo mental, que o aprimoramento das relações 

entre os elementos celulares ocorreu pelas constantes mudanças no foco do olhar dos alunos. O 

olhar se alternou entre a busca de elementos intracelulares e a necessidade de os integrar à célula 

e articular aos demais elementos (o todo), assim como fizeram os vitalistas e reducionistas, 

principalmente, ao longo do século XIX. Em nenhum momento estamos afirmando que há uma 

correspondência direta entre a seqüências dos modelos mentais dos alunos e a dos modelos 

científicos da história, mas que há semelhanças entre as operações mentais empregadas, pois 

envolver uma organização cada vez mais complexa e organizar toda a complexidade, exige da 

pessoa alterar o nível de suas operações mentais e integrá-las às demais.  

Por outro lado, algumas concepções básicas nortearam o pensamento das sociedades ao 

longo do tempo e ainda estão mais ou menos difundidas no senso comum, como é o caso das 

concepções vitalistas e reducionistas e, com isso, elas persistem e continuam orientando o 

pensamento dos alunos. 

A construção da imagem dos modelos científicos por parte dos alunos é, portanto, a 

construção da representação visual de um sistema. Para Piaget, a imagem mental é uma 

linguagem interna que se expressa por meio de um símbolo ou signo do objeto, ela amplia o 

pensamento para além do espaço e tempo presentes, mas é permanentemente transformada pelas 

operações. O modelo científico é uma representação visual do modo como os pesquisadores 

explicam um determinado fenômeno, logo ele é uma forma de linguagem que compõe a 

linguagem científica. Esta representação é feita pela produção de inferências mediante vários 

procedimentos. A inferência pode ser obtida pelo pensamento divergente, que usa a imaginação 

para combinar idéias aparentemente opostas. Um segundo procedimento para efetuar a inferência 
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é o da dedução, que completa as lacunas, pois antecipa particularidades do fenômeno ao conhecer 

a sua totalidade. As deduções podem ainda ser aprimoradas pelo procedimento dialético, pois 

para compor o cenário do sistema que se está investigando, há que conhecer várias relações entre 

os elementos que compõem o cenário para prever as particularidades. Além destas, a inferência 

pode ser obtida por indução, transdução e pela abdução. Esta última teve papel fundamental nas 

oficinas, pois permitiu a construção das narrativas por parte dos alunos e da pesquisadora a partir 

de algumas pistas identificadas.  

Assim o modelo científico é uma linguagem produzida por um conjunto de inferências 

que permite fazer a ponte entre o conhecido e o desconhecido, justamente através de seus dois 

sentidos. Como figura de linguagem, ele apresenta uma imagem e transfere o significado. 

No entanto, acreditamos que os alunos não atingem completamente este nível de 

compreensão, ou pelo menos isso não foi constatado em seus diálogos. Esse nível será possível 

em estágios superiores, como por exemplo, os que foram feitos pelos pesquisadores em situação 

de compreensão dos fenômenos celulares.  

O modelo mental de nível 3 é mais rico, pois integra os vários componentes da célula de 

forma sincrônica e diacrônica, e permite ao jogador selecionar os elementos mais adequados para 

a correspondência requisitada em cada  jogada. Este nível de compreensão do conceito célula 

pode dissociar a fotografia da célula real do desenho correspondente, pois o sujeito pode 

compreender que a célula real não é alcançada pelo sujeito senão por intermédio de um modelo 

resultante da criação humana.  

Concluímos que a imagem mental de nível 3 não pode se pautar na descrição dos 

predicados da célula e nos conceitos classificados a partir destas predicações, dado que vários de 

seus componentes não podem ser observados diretamente. Em vez disso, a compreensão dos 

fenômenos celulares é construída por intermédio do desenvolvimento dos observáveis do sujeito 
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à medida que suas coordenações aprimoram-se de tal forma que possibilitam imaginar os 

elementos celulares e as relações sincrônicas e diacrônicas entre estes. Portanto, estas 

coordenações implicam a possibilidade de coordenar julgamentos para criar inferências sobre a 

célula. 

Na visão sistêmica de Piaget, a inferência e a linguagem têm um papel de destaque. A 

primeira como mecanismo de auto-regulação do sistema cognitivo, que permite que ele esteja 

constantemente em evolução sem perder sua organização interna, e a segunda, por ser uma forma 

bastante sofisticada de relação com os objetos, dado que ao longo do desenvolvimento da pessoa, 

as ações sobre diversos objetos permitiram a integração de diversos esquemas de ação e estes, por 

sua vez, permitem o aparecimento da linguagem verbal e não-verbal a partir do momento em que 

a “noção de objeto permanente” é construída. Enquanto a linguagem facilita a comunicação, 

retoma (inconscientemente) as ações necessárias para a compreensão de um objeto e representa 

estas ações; a inferência permite a coordenação dos esquemas de ação para que o sistema 

cognitivo atinja níveis mais complexos que estabelecem a possibilidade do pensamento 

hipotético-dedutivo. Ambas são imprescindíveis para aproximarmo-nos do mundo invisível. 

Portanto, os conceitos OSAOD (invisíveis), sobretudo no nível de complexidade do problema 

proposto nesta pesquisa, só podem ser “vistos” de um modo hipotético-dedutivo em que a 

inferência e a linguagem são as condições que criam a possibilidade da construção do objeto 

“invisível”. 

As características do modelo mental de nível 3 são mais difíceis de identificar porque elas 

ocorrem mais em função do que os alunos pensam sobre o que não observam e implicam mais em 

operações mentais complexas do que na comunicação dos observáveis. Porém, notamos que os 

alunos apresentam modelos deste nível quando desenham elementos que não são visíveis 

(centríolos e a relação com as fibras do fuso) nas fotografias ou que imaginam a partir da 
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descrição do texto, como é o caso, por exemplo, da ação das fibras de actina no estrangulamento 

da membrana externa para dividir a célula–mãe em duas. Este tema nunca foi discutido nas 

oficinas ou em sala de aula. Acreditamos que outro indicador deste nível é a quantidade e 

qualidade dos termos científicos empregados, registrados no desenho ou no diálogo com os 

colegas.  

Quadro n. º4: Características do 3º nível de compreensão do modelo científico da célula 

pelos sujeitos investigados. 

Elementos 
identificados nas 
cartas (observáveis do 
sujeito e do objeto) 

Operações mentais associadas à 
produção de inferências (coordenações 
do sujeito) 

Características da 
compreensão do modelo 
de célula (coordenações do 
objeto) 

A ausência de 
estruturas celulares nos 
locais das imagens 
onde os sujeitos 
esperam encontrá-las; 

a) Identifica os indícios e antecipa 
estruturas e movimentos na célula, que 
algumas vezes não consegue encontrar nas 
imagens; 
b) Imagina diferentes elementos não -
observáveis nas fotografias para 
complementar as explicações causais; 
 c) Deduz explicações para a ausência das 
estruturas esperadas, entre elas a 
criatividade do pesquisador; 
d) Reorganiza os elementos da célula para 
integrar o conhecimento das partes ao 
todo; 
e) Usa analogias e adota vocabulário 
científico; 
f) Produção de inferências pelos 
procedimentos da dedução, dialética e 
talvez em níveis bem avançados pela 
divergência / criatividade para criar os 
modelos científicos. 

Criação de um modelo 
celular constituído de uma 
dimensão sincrônica (cena 
em que há o arranjo 
arquitetônico das estruturas 
observáveis e não -
observáveis da célula 
nomeadas) e de uma 
dimensão diacrônica (a 
narrativa ou ordenação dos 
eventos no tempo com suas 
causas) que descreve os 
processos em que os 
elementos celulares 
participam (construção do 
objeto invisível); 
 
Constatação da natureza 
metafórica do modelo e sua 
diferença em relação ao 
objeto real - o modelo 
científico é uma forma de 
linguagem; 
 
Metáfora “célula - modelo 
científico”. 
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Supomos que os alunos autores dos desenhos abaixo estejam em estágio inicial da 

construção do modelo mental de nível 3. É bastante conveniente ressaltar que o desenho mais 

evoluído é de uma aluna (A) do 1º ano. 

K (Oficina 3A e B) 
 

 

C (Oficina 1 A e B) 
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Ca (Oficina 1A e B) 

 

 

 
 
A (Oficina 2A e B) 
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2. Reflexões sobre o método empregado 

 

a) Falhas na confecção de algumas cartas 

           No trecho abaixo pudemos identificar algumas falhas da metodologia empregada. Como as 

fotografias foram obtidas em “sites” da Internet, foi necessária intensa busca para localizar todas 

as amostras, pois muitas vezes não havia fotografias que pudessem representar as seis fases 

escolhidas para o jogo. Outras vezes, as imagens não eram nítidas ou eram resultantes de técnicas 

que exigiam conhecimentos mais especializados para identificar as características da célula. Por 

estes motivos contentamo-nos, na época, com as amostras obtidas, porém duas cartas da 6ª coluna 

(Ilustração n. º 1 , p.77) apresentam o padrão de coloração bastante diverso das demais colunas.  

Oficina 2B 
C identifica um erro na metodologia, pois há uma coloração inadequada em duas das 

cartas da última coluna de fotos e C quer saber o motivo desta alteração no padrão das cartas. 
Esta constatação leva a nova rodada de hipóteses referentes ao motivo da cor das cartas. Algumas 
das alunas já identificaram alguns dos componentes da célula e assim, M infere que a cor se deve 
ao tipo de componente celular, que leva A a inferir que existe uma conservação destes elementos, 
apesar de toda aparência de alteração. 
- Ah, eu na sei. O que eu percebi é que as cores mudam. Só que eu não entendi porque mudou a 
cor aqui, ó. (C) 
- As cores mudam? Como assim?(E) 
- Tipo, aqui  mudou. Eu não entendi.(C) 
- Ah, nessa coluna essas duas mudam de cor! É um problema da técnica que foi usada para 
colorir, deveriam ser todas da mesma cor. E nas outras o que acontece? (E) 
- Não muda tanto.(C) 
- O que a gente pode concluir sobre isso? Por que na mesma fileira as fotos têm sempre a mesma 
cor?(E) 
- Não sei. (C) 
- Porque são sempre os mesmos componentes da célula. Sei lá. Uma coisa desse tipo. Se botou 
um corante num, vai vamos falar que é assim, aqui tem duas cores, o verde e o azul. Vamos falar 
que tipo o verde era um componente, não sei se tô falando certo, e o azul era outro. A célula 
muda, mas são sempre os mesmos. (M) 
 

Outra falha na confecção das peças está localizada na 1ª carta da 4ª coluna, pois embora 

exista uma célula centralizada na imagem, é possível identificar uma segunda célula no canto 
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inferior esquerdo da imagem, o que pode levar o jogador a pensar que se trata do final de uma 

divisão celular e que são as duas células - filhas.  

Estas falhas causaram estranhamento por parte dos jogadores e até criaram alguns 

obstáculos para a aprendizagem num primeiro momento, mas pudemos retomar estes aspectos 

durantes as discussões efetuadas nos vários encontros. Desse modo, consideramos que estas 

falhas não interferiram nos resultados da pesquisa. Mesmo assim, alteramos estas imagens para 

uso posterior do jogo. As alterações foram: 

� Substituímos as fotografias da 6ª coluna de cartas por nova seqüência do ciclo celular 
     
      Interfase   Prófase      Metáfase  

                          
 
        Anáfase        Telófase-cariocinese Telófase-citocinese 

                                    
 
 Fonte: RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN. Virtual classroom biology: mitose-functie/stadia. 
 Disponível em < http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/mitostage>. Acesso em: 28 de dez. 2005. 
 

� Refizemos a fotografia da primeira carta da 4ª coluna do quadro de cartas 
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b) Avaliação do critério de seleção dos sujeitos investigados 

Utilizamos dois critérios de seleção dos sujeitos para a composição dos grupos das 

oficinas de jogos. Pretendíamos que o grupo exploratório fosse homogêneo, composto por alunos 

de alto nível de desenvolvimento cognitivo, pois acreditávamos que os alunos bem-sucedidos nas 

avaliações escolares das disciplinas que tratavam com freqüência dos conceitos OSAOD 

devessem ter determinadas competências.  Do mesmo modo, organizamos os grupos de primeiro 

ano do Ensino Médio de acordo com faixas diferentes de notas dos alunos na disciplina de Física, 

pois quisemos compor grupos heterogêneos.  

Porém, verificamos que, embora todos os alunos do grupo exploratório tivessem notas 

altas, logo surgiram diferenças de atuação devido às relações de afeto que se estabeleceram entre 

os alunos e que, na maioria das vezes, estiveram implícitas.  

Queremos exemplificar esta constatação por meio de dois exemplos. A aluna H 

costumava ser a que apresentava maiores notas em todas as disciplinas, mas quase não falou nas 

oficinas. Isso não quer dizer que ela não tenha habilidades bem desenvolvidas, mas que isso não é 

o suficiente para ousar fazer as inferências e expressá-las perante o grupo. Por outro lado, no 

grupo 3, a aluna N, que costumava ter notas baixas nas várias disciplinas e que, inclusive, estava 

refazendo o 1º ano, teve ótimo desempenho nas oficinas e demonstrou bom desenvolvimento das 

habilidades cognitivas. Ela teve até mesmo papel de destaque na resolução da situação-problema. 

A avaliação escolar leva em conta vários parâmetros. Muitas vezes, ela não está voltada 

para a verificação do nível de compreensão dos conceitos tratados e para a recuperação desta 

aprendizagem quando, em alguns casos, privilegia a memorização de conteúdos ou o treinamento 

por meio de listas de exercícios, em vez da resolução de problemas verdadeiros. Outras vezes, ela 

privilegia também o aluno dedicado, que cumpre adequadamente as tarefas propostas, como o 
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cumprimento das lições de casa, apesar das dificuldades encontradas. E ela mascara os 

resultados, quando faz avaliação coletiva dos resultados do trabalho de um grupo.  

Pudemos constatar que, de qualquer forma, os grupos são sempre heterogêneos e que, 

portanto, qualquer composição teria sido adequada a nossos propósitos. Entretanto, acreditamos 

que o próprio jogo, agora que descrevemos os níveis de compreensão deste modelo, possa servir 

como um teste para verificar o grau de desenvolvimento das habilidades que permitem a 

inferência, estudadas nesta pesquisa. Além disso, a aplicação deste jogo ou de vários outros, 

também permitiria observar algumas das relações que se estabelecem entre as pessoas em uma 

determinada composição de grupo. Isso é claro, só pode servir para uma nova etapa de 

investigação, visto que, na época, não tínhamos previsto estas conseqüências.  

 

c) Apreciação sobre as fontes de informação utilizadas nas oficinas 

Embora a gravação, transcrição e construção das narrativas das partidas do jogo 

apresentem maior grau de dificuldade, elas geram dados muito mais ricos do que as narrativas da 

situação-problema.  A situação-problema é construída para facilitar a pauta de observação, mas 

restringe as possibilidades de observação a poucas características. No jogo, os alunos 

participaram ativamente e pudemos identificar muitas formas de interação com os objetos, com 

as pessoas e com as operações mentais envolvidas. A análise da partida do jogo sempre 

ultrapassa as expectativas iniciais, pois os alunos resolvem cada jogada a seu modo e com isso, 

encontramos uma grande diversidade de possibilidades. 

A construção das narrativas também ampliou as possibilidades de análise dos dados, pois 

sua escrita nos obrigou a identificar nossos observáveis e a inferir muitos comportamentos e 

conhecimentos dos alunos que poderiam ter permanecido nas “entrelinhas”. Foi para nós, um 

patamar preparatório para a análise posterior mais aprofundada. Nesse sentido, foi mais produtivo 
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elaborar a análise dos resultados em dois níveis de abstração: no primeiro nível fizemos as 

primeiras inferências para construir a narrativa e, no segundo nível fizemos inferências um pouco 

mais distanciadas dos dados, mas com assimilação mútua com as informações selecionadas do 

referencial teórico. Estes últimos permitiram que reconstruíssemos nossas coordenações e 

pudéssemos perceber novos observáveis, passando a um terceiro patamar de abstração, ainda 

mais distanciado dos dados: as considerações finais.  

 

“[...] à medida que for penetrando no labirinto, vá soltando o fio pelo chão, a fim de marcar o 

caminho da volta... avança cautelosamente... faz com o fio restante um laço que se enganche 

nos cornos da fera... de outro jeito, você jamais poderá retornar” (Franchini e Seganfredo, 

2004). 
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     ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“É preciso que quem tem o que dizer saiba, sem dúvida 
nenhuma, que, sem escutar o que quem escuta tem 
igualmente a dizer, termina por esgotar a sua capacidade de 
dizer por muito ter dito sem nada ou quase nada ter 
escutado”( Paulo Freire, 1996/ 2005). 

 
 

O presente trabalho teve sua gênese inicial baseada na nossa preocupação com as 

dificuldades de compreensão dos modelos científicos referentes a objetos com poucos (ou 

nenhum) atributos diretamente observáveis, freqüentemente encontradas nos alunos de ensino 

médio. Com base em nossa experiência pessoal e no referencial teórico adotado, tomamos por 

hipótese que a compreensão dos modelos científicos depende do desenvolvimento de diversas 

operações mentais (habilidades cognitivas) e que estas, por sua vez, atuam sobre os modelos 

mentais referentes ao objeto em estudo. Vale aqui ressaltar que um dos aspectos de nossa prática 

pedagógica que mais colaborou na construção desta hipótese foi a escuta sensível a uma 

reclamação constante dos alunos: o fato de que tinham muita dificuldade para visualizar este tipo 

de objeto (célula, átomo, reações químicas) mesmo quando observavam-no em ilustrações.  

Essa escuta nos levou a ter como meta principal investigar os modelos mentais dos alunos 

e as relações destes com a compreensão do modelo científico da célula e com as operações 

mentais empregadas por eles. No tocante às operações mentais, focalizamos nossa atenção sobre 

a inferência pelo seu papel privilegiado no sistema cognitivo, descrito por Piaget. Ela é a 

responsável pela coordenação dos esquemas de ação que proporcionam ao sistema novas 

possibilidades de operações mentais.  

Estabelecemos três objetivos específicos com o intuito de atingir essa meta principal. Nesse 

sentido, propusemo-nos a identificar os elementos da célula comunicados pelos sujeitos em situação 

de jogo de modo a caracterizar níveis de sua compreensão. Assim descrevemos os “observáveis do 
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sujeito” que aprende o modelo científico da célula e criamos três níveis de compreensão, que são: 1) 

metáfora ovo-frito (vide p.159), 2) metonímia “célula – cromossomos em movimento” (vide p. 178), 

3) metáfora “célula – modelo científico” (vide p.203).  

Em seguida, descrevemos os processos (coordenações do sujeito) empregados pelos 

alunos, nas oficinas de jogos, para fazer inferências a partir dos observáveis identificados nas 

representações das células presentes nas cartas do jogo. As inferências dos alunos criaram as 

características e as funções invisíveis nestas representações e foram possíveis devido à 

configuração de coordenações do sujeito no momento. Estas eram constituídas por diversas 

operações mentais, tais como: 

a) indução (comparação das semelhanças, seleção de predicados como critério de 

classificação, ordenação diacrônica, identificação de características que se 

destacam facilmente da cena total - do lado externo para as regiões internas à 

figura, generalização, representação de um modelo geral); 

b) abdução (identificação de grande n.º de indícios nas imagens, construção de 

explicações para o fenômeno baseadas em relações de causa e efeito entre 

elementos, antecipação de eventos desconhecidos, construção de narrativas que 

integrem seqüências de cenas com elementos e movimentos); 

c) dialética (estabelecimento de múltiplas relações sincrônicas ou diacrônicas - de 

causa e efeito ou outras – entre os elementos observados ou inferidos). 

 
Por fim, criamos hipóteses sobre as características dos modelos mentais que os alunos 

utilizaram durante as negociações que efetuaram no jogo. Elas foram apresentadas nas narrativas 

e, em seguida, associadas aos três níveis de compreensão do modelo científico da célula. 

Comparamos nossas hipóteses com os desenhos que os alunos elaboraram para representar o que 
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tinham compreendido em um texto (Anexo 3) e acreditamos que o padrão proposto para os 

modelos mentais referentes a cada um dos três níveis esteja adequado até o momento.  

Porém, nosso propósito sempre foi o de poder extrapolar as interpretações feitas sobre o 

ensino - aprendizagem do modelo científico da célula para outros modelos científicos. 

Acreditávamos que a descrição do processo de compreensão do modelo científico da célula pelos 

alunos pudesse fornecer pistas sobre os motivos que geravam as dificuldades referentes aos 

conceitos OSAOD, indicadas nas revisões bibliográficas e percebidas em nossa prática 

pedagógica. Esperávamos também que estas pistas pudessem gerar indicadores a serem usados 

no aprimoramento do ensino do professor, da relação professor e aluno ao longo do processo, 

dos modos de avaliação e principalmente para que o aluno também pudesse tomar a autoria de 

sua aprendizagem, de tal modo que pudesse se comprometer com seu percurso de estudo e de 

superação dos obstáculos.  

Nessa direção, acreditamos que a interpretação dos resultados desta pesquisa nos 

permita algumas generalizações. Entre elas, julgamos que exista uma relação direta entre o tipo 

de modelo mental do aluno e os tipos de operações mentais empregadas para compreender os 

modelos científicos que são objeto de estudo de várias disciplinas escolares (biologia, física, 

química). Porém, ao contrário do que foi sugerido em 14% dos trabalhos investigados por 

Palmero (2000), não acreditamos que as dificuldades de aprendizagem resultem de problemas 

cognitivos, pois pudemos constatar nas oficinas de jogos que as operações mentais não precisam 

estar extremamente desenvolvidas para que a aprendizagem dos conceitos OSAOD possa 

ocorrer. Mesmo os alunos com menor nível de configuração das operações mentais puderam 

desenvolver-se e aprimorar o conhecimento, ainda que não tenham atingido o patamar mínimo 

exigido pelas avaliações escolares. 
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É claro que há um nível mínimo necessário de compreensão dos modelos científicos 

para que os elementos do mundo globalizado e altamente tecnológico (especialmente 

biotecnológico) sejam de fato apropriados pelos cidadãos. Esse nível de compreensão, por sua 

vez, necessita de um determinado patamar mínimo de desenvolvimento das operações mentais 

(próprias do pensamento hipotético-dedutivo), mas estas podem e devem desenvolver-se 

gradualmente ao longo dos anos escolares.  

O Exame Nacional do Ensino Médio (INEP) foi implantado em 1998 e teve como 

propósito avaliar o desempenho dos alunos egressos da escola, baseando-se principalmente no 

nível de desenvolvimento de suas competências e habilidades. No entanto, os resultados 

encontrados na revisão bibliográfica de Palmero (2000) e o que pudemos verificar pessoalmente 

em algumas escolas nos levam a crer que muito ainda precisa ser feito para que este 

desenvolvimento seja prioridade, pois a primazia ainda repousa sobre a memorização de 

informações. Embora os professores aleguem que o grande responsável por este tipo de prática 

seja o tipo de vestibular empregado pela maioria das universidades, acreditamos que isso também 

ocorra pelo fato de que os professores ainda não têm recursos disponíveis (novos trabalhos de 

pesquisa, acesso fácil aos professores, formação de professores, projeto político-pedagógico na 

instituição etc) e suficientes em sua disciplina para planejar e conduzir atividades voltadas para o 

desenvolvimento das habilidades e competências. Neste sentido, este trabalho talvez possa dar 

uma parcela de contribuição para a melhoria do ensino de biologia e de outras disciplinas. 

 Estamos supondo que a compreensão dos modelos científicos e de qualquer conceito 

OSAOD seja o resultado da integração entre ação e linguagem. A ação participa do processo por 

intermédio das operações mentais, dado que estas são o resultado da integração de diversos 

esquemas de ação e estes, por sua vez, são resultantes das ações concretas sobre objetos. A 

mobilização das operações mentais adequadas (indução, abdução, dialética) para a compreensão 
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de cada modelo ocorre por meio da produção das inferências, visto que estas criam a assimilação 

mútua entre esquemas de ação existentes no sistema cognitivo anteriormente. A linguagem 

participa do processo por intermédio da representação do modelo mental, visto que esta resulta da 

retomada dos movimentos que deram origem à percepção do objeto (mesmo que o modelo seja 

reconstruído permanentemente e se modifique). A percepção, por sua vez, resulta em novos 

esquemas de ação e coordenações de esquemas de ação. Porém, no caso dos conceitos OSAOD, 

como não é possível lembrar de objetos que tem poucos atributos observáveis (não foram 

percebidos diretamente), os sujeitos precisam compará-los com outros objetos de seu repertório 

cultural.  

A metáfora, ao nosso ver, não tem apenas esta função. Ela é usada também para deduzir 

como é o objeto, ela “enlaça” todos os elementos componentes do objeto, criando um sistema 

imaginado, ou seja, criando a noção do “objeto invisível”. Assim como a noção do “objeto 

permanente”, o “objeto invisível“ também é compostos por elementos espaciais e temporais, 

deslocamentos e múltiplos tipos de relações, mas num espaço microscópico. O modelo científico 

é este sistema. Talvez qualquer tipo de conceito OSAOD (e não simplesmente os que estão 

implicados nos modelos científicos) necessite destes mesmos elementos para ser visualizado e 

compreendido.  

A representação dos modelos mentais pode fornecer um bom indicador para o professor 

poder acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos. No caso da célula, a transformação 

da imagem teve a seguinte direção (e talvez tenha também para outros conceitos OSAOD): (a) 

um todo com poucas características e limites bem definidos; (b) a fragmentação do todo em 

muitas características internas e sutis do objeto, a descrição de movimentos e a composição de 

algumas cenas em uma narrativa; (c) a reconstrução de uma imagem total, constituída de muitos 

elementos, funções e interações que componham a cena do “objeto invisível”. 
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Apesar da universalidade aparente, queremos ressaltar que o modo de aprender de cada 

aluno é singular, pois cada esquema de ação e coordenação dos esquemas é singular e resultante 

de um percurso de vivências muito particular. A universalidade da teoria da equilibração está no 

mecanismo de funcionamento dos esquemas de ação (assimilação e acomodação) e no modo 

como o sistema se mantém de forma autopoiética por meio de mecanismos de auto-regulação 

que impedem que a diversidade de transformações dos esquemas desintegre o sistema cognitivo. 

Por isso, reafirmamos o papel de destaque da inferência no desenvolvimento e manutenção do 

sistema, ela cria a possibilidade de assimilação mútua entre esquemas, entrelaçando inclusive os 

esquemas conceituais.  

A revisão das publicações feita por Palmero (2000) destaca também o papel da seleção 

ou seqüência inadequada dos conteúdos (55% dos trabalhos) dentre as causas das dificuldades de 

compreensão do modelo científico da célula. Parece-nos que este dado não está associado à 

inadequação do estudo deste modelo científico ou de qualquer outro, mas do modo como ele é 

apresentado ao aluno: temática interessante, valorização do repertório cultural do aluno, 

seqüência didática, inclusão das questões dos alunos e metodologia.  

Queremos reforçar mais uma vez que o conteúdo conceitual não foi desprezado nesta 

pesquisa, pois o foco manteve-se na aprendizagem do modelo sobre a célula. Entretanto, o 

conceito só foi aprendido de fato com a mobilização das operações mentais. Desse modo, 

acreditamos que a compreensão não seja simplesmente um problema de reordenação dos 

conteúdos, como sugerem vários trabalhos. As oficinas de jogos contribuíram também nessa 

perspectiva, pois os alunos do primeiro ano do Ensino Médio participaram muito bem, alguns até 

com desempenho melhor do que o dos alunos do terceiro ano, indicando que não há necessidade 

de pré-requisitos.  

Julgamos também que não se trata de um problema de reordenação das várias áreas da 

biologia ou de outra ciência, partindo dos objetos macroscópicos para os microscópicos 

(ecologia, zoologia, botânica, anatomia e fisiologia humana, histologia, citologia e biologia 
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molecular) como sugerem os PCN e PCN+ (MEC), pois isso faria com que os conceitos de maior 

dificuldade de compreensão fossem apresentados tarde demais no percurso escolar e assim, não 

haveria tempo suficiente para o aprimoramento dos modelos mentais e das operações mentais 

necessárias a sua compreensão.  

A compreensão de cada conceito selecionado é longa e ocorre por sucessivas 

aproximações, como vimos nesta pesquisa para o caso do modelo de célula. Isso porque, segundo 

a teoria da equilibração de Piaget, há um contínuo processo de transformação dos observáveis e 

coordenações do objeto e do sujeito. Desta forma, acreditamos ser imprescindível selecionar 

poucos conceitos, que sejam fundamentais para cada disciplina escolar, e permitir que estes 

possam ser estudados o mais cedo possível e por diversas vezes, incluídos em vários temas, estes 

sim adequados à cultura da comunidade em questão.  Por exemplo, na cultura juvenil, muitas 

vezes é interessante trabalhar temas, como: anabolizantes, musculação ou dietas e, estes temas, 

por sua vez, podem contemplar o estudo do modelo da célula na resolução das situações-

problema do cotidiano dos alunos. 

Toda temática escolhida pode ser organizada de modo a prever uma rede de conceitos que 

mescle tanto os de nível de tamanho macroscópicos, como os microscópicos. Assim, por 

exemplo, ao estudar dietas, há aspectos macroscópicos, como as relações ecológicas da origem da 

alimentação em diferentes culturas; os processos fisiológicos e anatômicos comparados em 

alguns animais (inclusive o ser humano) e os de nível microscópico, como a função das organelas 

celulares no metabolismo. Talvez desta maneira, possamos integrar o nível macroscópico, em que 

o aluno se relaciona com os objetos presentes em sua vida, ao nível microscópico dos modelos 

científicos escolares.  

Em relação à metodologia, 29% das publicações (PALMERO, 2000) associam a 

dificuldade de aprendizagem à atividade concreta efetuada na aula. É este o ponto que mais se 
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coaduna com os resultados deste trabalho. Tanto nos pequenos grupos das oficinas de jogos, 

como em nossa experiência em sala de aula (com aproximadamente 40 alunos), atividades 

baseadas em situações-problema, principalmente quando aplicadas na forma de jogos e com 

mediação adequada do professor, permitem superar diversos obstáculos, como os de ordem 

afetiva e cognitiva.  

Estamos sugerindo que a metodologia da aula deva conter atividades que proporcionem o 

desenvolvimento das operações mentais e o tempo para a reconstrução dos modelos científicos. 

As situações de aprendizagem em que as operações mentais podem ser mobilizadas existem no 

quotidiano e são as verdadeiras fontes para a qual a educação se destina. A história da ciência 

também pode fornecer pistas para a construção das situações-problema. Em cada um de seus 

capítulos, pode-se questionar quem produziu um determinado modelo científico, em que situação, 

com que fim, a qual ideologia atendia e com isso desmistificar a expectativa de uma “verdade 

neutra e única” na ciência. Os alunos podem perceber que diferentes pesquisadores construíram 

modelos científicos em função de suas possibilidades de inferência e que eles também podem 

fazê-lo. Além da compreensão de como é o “fazer ciência”, pensamos que este tipo de estratégia 

contribua para a valorização das demais culturas e dos diferentes pontos de vista sobre um tema, 

pois os alunos podem questionar o que leva a ciência (ou as pessoas) a validar determinadas 

explicações em vez de outras. De onde vem o que vale? 

Vemos o jogo com grande vantagem, dentre os vários tipos de situação-problema, desde 

que ele tenha esta característica, ou seja, proponha um desafio que mobilize diversos recursos 

internos do sujeito (operações mentais, conhecimentos, modelos mentais...) e que, ao ser 

resolvido, tenha promovido uma reorganização destes recursos. Logo, não se trata de qualquer 

tipo de jogo. Não há desenvolvimento de operações mentais e reconstrução de modelos mentais 

em jogos de fixação de conteúdos por memorização, por exemplo. Outro aspecto a ser ressaltado 
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é que, no momento do jogo, ele deve ser mais importante do que as aprendizagens que dele 

podem advir. Do contrário, ele perde o caráter lúdico e passa a ser funcional: serve para aprender 

algo. 

Os jogos têm a vantagem de mobilizar as emoções, os valores, os interesses e os recursos 

internos dos alunos e do professor em torno de uma meta comum. Com isso, fundam-se as 

condições para o a diálogo genuíno, onde se articulam os vários pontos de vista de cada um, suas 

imagens mentais singulares, suas fantasias ocultas.  

O diálogo tem o seu significado etimológico baseado em dois radicais: “dia” e “logos”. 

Enquanto o primeiro significa “através”, o segundo expressa uma grande quantidade de 

significados. De acordo com Kohan (2003, p. 133), “logos” pode significar: 

“[...] o dito em qualquer de suas formas (o escrito para ser dito): uma história, 
narração, relato, notícia, discurso, conversação, rumor, informe, provérbio, palavras; 
2) mérito, estima, reputação (grifo nosso); 3) exame, reflexão; 4) causa, razão, 
argumento; 5) medida; 6) correspondência, relação (grifo nosso), proporção; 7) 
princípio, regra, lei”.  
 

O diálogo ocorreu nas oficinas de jogos através de vários dos significados do logos: ele 

esteve presente nas conversas e debates entre os alunos e entre alunos com o entrevistador, nas 

narrativas construídas pela relações estabelecidas entre os elementos observados nas cartas, na 

construção das leis referentes à divisão celular, nas reflexões pautadas nas operações mentais e , 

principalmente nas intensas relações entre os diversos sujeitos e objetos presentes nas oficinas de 

jogos: alunos entre si, alunos e o entrevistador, todos os participantes com os materiais do jogo e 

até mesmo nas correspondências entre as fotografias e modelos de célula presentes nas cartas do 

jogo.  

 O diálogo foi peça fundamental, pois é claro que não bastava entregar o jogo aos alunos e 

deixar que jogassem livremente sem nenhuma mediação. Na oficina, todos os sujeitos se 

relacionaram com os objetos que queriam compreender, mas os objetos ora eram as cartas do 
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jogo, ora as atitudes dos colegas, ora as próprias atitudes. No jogo, o outro é constantemente 

objeto de conhecimento, sendo parceiro ou adversário, ele confronta o saber do sujeito e sua 

forma de ver (seus observáveis). Estes conflitos fazem o sujeito ser também o seu próprio objeto, 

quando reflete sobre o modo como compreende a célula, como a vê e como joga. Dessa forma, a 

reflexão do sujeito sobre o jogo e sobre o modo como joga lhe permite compreender como pensa. 

As operações mentais de cada sujeito assimilam esses vários objetos e acomodam-se. 

Assim as operações mentais transformam-se gradualmente e se coordenam por meio das 

inferências necessárias a cada novo desafio proposto pelo jogo (ou outra situação-problema) e 

possibilitam novas formas de ver os objetos (representações das cartas, pessoas, argumentos, a si 

mesmo). Conseqüentemente, a compreensão dos modelos científicos também se aprimora.  

O diálogo estabelece o cruzamento das narrativas construídas pelos vários jogadores e 

entrevistador, cada qual trazendo sua maneira de ver a célula e o mundo, e cada qual abrindo-se 

para ver o mundo com os “óculos” emprestados do outro. Ao final, surge uma nova narrativa para 

cada um. O modelo científico é a história criada neste diálogo.  

O jogo abre para a ação, que abre para o diálogo, que a abre os olhos para ver o mundo de 

outra forma. 

Finalizando, cremos que a transformação da “escola da heteronomia” para a “escola da 

autonomia” esteja, de fato, na prioridade do trabalho das operações mentais e do diálogo entre as 

pessoas em vez da prioridade nos conteúdos. Pudemos constatar, com imenso prazer, que o maior 

saldo das oficinas de jogos (e também um dos significados de “logos”) foi o crescimento da auto-

estima dos alunos. Eles se sentiram pessoas de maior valor. Para cada um perguntamos no último 

encontro: “o que você ganhou com as oficinas?”. Em geral, eles responderam: “...que eu sou 

capaz”. 
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