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INTRODUÇÃO: 

Dentre os campos da Física que conectam diferentes tópicos cobertos pelas disciplinas 

essenciais para a graduação nesta ciência, encontra-se a Física de Astropartículas. Como sua própria 

denominação indica, ela é caracterizada pela superposição das áreas de Física de Partículas e 

Astrofísica (estas, por si só, já intra e interdisciplinares); portanto, ela é notável para o uso no ensino.  

Além de possibilitar a construção de conexões e integralização de diferentes áreas, por ser um 

campo cujo desenvolvimento ainda é recente e incompleto, têm a vantagem de evidenciar o caráter de 

Ciência com um empreendimento humano em construção, e cuja evolução necessita de criatividade e 

cooperação.  

Entretanto, mesmo com o destaque desses aspectos, ainda há escassez de livros contemplando 

seus conteúdos, em especial escritos ou traduzidos para a língua portuguesa. Ainda se verifica que, os 

materiais encontrados que versam sobre o assunto, em geral exigem conhecimento prévio mais sólido 

e podem ser áridos para estudantes de graduação ou que se encontram no início da pós-graduação. 

É para contribuição na supressão dessa deficiência que o livro "Astrofísica e Neutrinos" de autoria 

do orientador do projeto, que se constitui de tradução e atualização de um material original produzido 

pelo Prof. Piero Galeotti. está em fase de redação e evidencia sua relevância. 

Neste contexto, essa pesquisa teve como objetivo servir de auxílio a esse propósito, para tanto, 

se constituiu da (i) leitura crítica do livro, em vistas a identificar problemas e abordagens alternativas aos 

temas; (ii) da seleção de bibliografia que possa contribuir para a atualização do material; (iii) do 

desenvolvimento, a partir da pesquisa em outras fontes, de exercícios com o potencial de utilização para 

complementação do conteúdo do livro. Também foram refeitas algumas das imagens do material 

original, para contribuição com a adequação à nova estética. 

Como esse material original era destinado a atuar como notas de aula, durante a evolução da 

leitura crítica, e portanto, a partir da perspectiva de estudante pertencente ao público-alvo e na condição 

de autoestudo da orientanda, verificou-se que, juntamente à atualização, era necessário também o 

ajuste do material de acordo com os diferentes objetivos, relacionados ao público específico, para o qual 
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se destina o livro, em outras palavras, foi necessário adequá-lo ao autoestudo e à utilização como livro 

texto ou material complementar em disciplinas que envolvem Astrofísica de Neutrinos e de 

Astropartículas.  

Todas as sugestões, reconhecimento de problemas e propostas de formas alternativas de 

abordagem do tema, foram embasadas na Taxonomia de Bloom (em sua versão revisada de 2001), 

tanto no nível da leitura dos capítulos, como na construção e na indicação de agregação dos exercícios 

desenvolvidos. Esta é uma ferramenta de auxílio na identificação clara dos objetivos educacionais por 

meio de sua classificação em categorias bem definidas pela teoria.  

Tal ferramenta se mostrou bastante útil como guia para o alcance dos objetivos propostos pela 

pesquisa, superando o problema de não se dirigir diretamente aos interlocutores do livro para identificar 

os problemas e dificuldades que poderiam ser encontradas; isto porque, com a padronização do uso de 

termos relevantes que concernem ao processo de ensino-aprendizagem que a teoria proporciona, foi 

mais claro definir e manter o desenvolvimento do material em concordância com os objetivos 

estabelecidos pelos autores dos materiais (original e atualizado). 

Os resultados foram apresentados na forma de “Relatórios de Sugestões” e um acervo 

bibliográfico, divididos em capítulos e suas seções. A partir da identificação de tópicos de pesquisa 

relevantes e da consulta de materiais já existentes, foram elaborados exercícios, em conformidade com 

os objetivos das seções às quais foram propostos. 

METODOLOGIA: 

A Taxonomia de Bloom, desenvolvida por Benjamin Bloom em colaboração com Max Englehart, 

Edward Furst, Walter Hill e David Krathwohl em 1956 [1], se encontra entre os instrumentos usados no 

apoio ao planejamento didático-pedagógico, à estruturação, à organização, à definição e ao controle de 

objetivos instrucionais e à escolha de instrumentos de avaliação; faz isso ao auxiliar na identificação e 

na declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo [2].  

Essa preocupação com a decisão e a definição dos objetivos de aprendizagem, como um 

processo consciente, é justificada, uma vez que pode propiciar uma experiência educacional que leve 

às mudanças de pensamentos, ações e condutas [2], norteando a escolha de conteúdos, procedimentos 

e metodologias [2].  

Sendo assim, é preciso que, na construção do livro didático, o desenvolvimento se dê de forma 

a solicitar aos leitores (e estudantes) grau de abstração condizente para a compreensão do conteúdo 

trabalhado em cada seção, para que sejam capazes (em especial no caso de autoestudo) de alcançar 

o que lhes é esperado de forma satisfatória, até atingir os mais altos níveis de abstração em um processo 

contínuo.  

Tal como a própria denominação da teoria indica, ela tem como elemento principal a proposição 

de uma divisão taxonômica dos objetivos educacionais. Bloom e sua equipe fizeram a escolha de definir 

sua taxonomia caracterizando as diferenças em relação ao nível de profundidade e de abstração do 

conhecimento adquirido pelos estudantes [2], de acordo com a organização dos processos de ensino-
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aprendizagem adotados para estimular o desenvolvimento cognitivo, o que se relaciona com a definição 

dos objetivos do ensino [2]. 

Além de uma ferramenta de classificação, a Taxonomia de Bloom é uma possibilidade de 

organização hierárquica dos processos cognitivos, o que é feito de acordo com o nível de complexidade 

crescente, sendo que para adquirir habilidades de um nível superior é preciso também adquirir e dominar 

as habilidades dos níveis inferiores a ele. 

Na Taxonomia original, os objetivos são descritos utilizando verbos de ação e substantivos que, 

por sua vez, descrevem os processos cognitivos que se deseja que os estudantes desenvolvam [2]. 

Contudo, isso não incorpora como se verificará que o objetivo foi alcançado, e, para ajustar a Taxonomia 

de maneira apropriada, Anderson, Krathwohl, e sua equipe, concluíram que os verbos e os substantivos 

deveriam pertencer a dimensões distintas, sendo que os primeiros formariam a base relacionada aos 

aspectos cognitivos (dimensão dos processos cognitivos) e os últimos formariam a base para a 

dimensão conhecimento, conferindo caráter bidimensional à teoria [2], e, em 2001 [3], divulgaram o seu 

trabalho de atualização da teoria. 

Foi essa versão da teoria a ser utilizada nesta pesquisa como guia para definir e classificar os 

objetivos educacionais que se desejavam presentes no livro. 

A representação da Taxonomia de Bloom Revisada mais conhecida, que representa a hierarquia 

das categorias principais dos processos cognitivos (embora oculte subcategorias e demais 

desdobramentos previstos pela teoria), se encontra na Figura 1. 

 A destacada diferenciação mais clara entre a 

dimensão conhecimento, ou seja, o conteúdo, e dos 

processos cognitivos, implica em uma nova estrutura de 

utilização do modelo, que representa o caráter 

bidimensional da teoria [2]; sendo assim, é preciso 

construir uma matriz, ou tabela bidimensional, da 

Taxonomia de Bloom, no qual a dimensão 

conhecimento se encontra na coluna vertical (com 

complexidade crescente de cima para baixo), enquanto 

os processos cognitivos pertencem à coluna horizontal 

(com complexidade crescente da esquerda para a 

direita) [2]. Na descrição de cada objetivo, ele é inserido 

na tabela em sua devida posição, o que determina sua classificação. 

A função da tabela da Taxonomia é auxiliar professores e educadores de três maneiras: (a) 

ajudando-os a obter um conhecimento mais completo dos seus objetivos, tanto escolhidos por si próprios 

como por outros; (b) sendo usada para optar pelas melhores decisões sobre como ensinar e avaliar 

estudantes em termos dos objetivos; (c) ajudando na determinação de quão bem objetivos, avaliações 

e atividades instrucionais se encaixam de um jeito útil e significativo [3]. 

 

Figura 1: representação da Taxonomia de Bloom Revisada mais 
conhecida, que representa a hierarquia das categorias principais do 

domínio Cognitivo. Fonte: Elaboração da orientanda, 2021, com base 
em [2]. 
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Portanto, fazendo uso desse instrumento, para alinhamento de todos os materiais produzidos 

com os objetivos educacionais do livro, bem como para sua própria definição clara, foram construídas 

tais tabelas para cada seção.  

Uma vez estabelecidos os objetivos educacionais de cada seção com clareza, após leitura crítica, 

foram realizados concomitantemente o desenvolvimento dos “Relatórios de Sugestões” e a reunião de 

referências bibliográficas. Após esse processo ter sido feito para todo um capítulo, era realizada a 

construção dos exercícios. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

A partir da metodologia descrita no tópico anterior, aportada na Taxonomia de Bloom, pelo 

período de realização da pesquisa foi-se construindo, coletando e armazenando materiais durante a 

evolução da leitura crítica. O uso dessa teoria possibilitou a definição dos objetivos educacionais de cada 

seção e tornou claro o que seria mais adequado a eles no momento de proposição de mudanças e 

exercícios. Com essas definições estabelecidas, construiu-se Tabelas da Taxonomia de Bloom 

Revisada, tal como ilustrado na Tabela 1, na qual está indicada a classificação de uma seção do livro, 

referente às oscilações de neutrinos, de acordo com essa metodologia. 

 

Tabela 1 – Exemplo de classificação dos objetivos e exercícios propostos de acordo com a Tabela da Taxonomia de Bloom para uma seção 
do livro sobre oscilação de neutrinos. Fonte: Elaboração da orientanda, 2022. 

 Uma vez tendo sido estruturada essa tabela, verificava-se, de sua análise, se a inserção da 

seção no contexto do livro como um todo, e se o desenvolvimento do material, estavam de acordo com 

os objetivos determinados pelos autores inicialmente. 
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Todo material desenvolvido e coletado foi armazenado em um Drive do Google, compartilhado 

com o Prof. Ernesto Kemp, no qual se encontram organizados em pastas relacionadas às referências 

bibliográficas e aos exercícios construídos, estas, por sua vez, estão subdivididas em pastas referentes 

aos capítulos, e estas, em pastas referentes aos subcapítulos. Os “Relatórios de Sugestões” se 

encontram em um único arquivo (Word) subdividido em capítulos e subcapítulos (isto é, suas seções 

correspondentes) e as imagens desenvolvidas foram armazenadas em conjunto com as referências 

bibliográficas. Outros materiais relevantes à pesquisa, mas que não se relacionavam a constituintes 

específicos do livro também foram adicionados ao Drive, mas separados dos anteriormente descritos.  

Os “Relatórios de Sugestões” desenvolvidos contém tanto identificação de problemas, propostas de 

abordagens alternativas, introdução de conteúdos complementares com fins didáticos, como também a 

identificação das referências bibliográficas que se relacionam a cada conteúdo.  

 

CONCLUSÕES: 

Ao se considerar todos os resultados, isto é, os materiais obtidos e desenvolvidos e sua 

adequação aos objetivos do livro, é possível concluir que a Taxonomia de Bloom, em sua versão 

revisada por Anderson, Krathwohl e seus colaboradores, se mostrou uma ferramenta bastante relevante 

no processo de determinação e classificação dos objetivos de cada seção do livro, tendo funcionado 

como guia para a evolução desta pesquisa. Deve-se destacar, entretanto, que sua aplicação neste 

desenvolvimento se deu de maneira diferente de como geralmente é aplicada (no ambiente de ensino-

aprendizagem mediado por um professor), isto porque a dinâmica que está implícita no processo 

educacional de interesse se relaciona mais ao autoestudo e a um possível papel de um docente diferente 

dos autores. Outra dificuldade a surgir nesse processo é relevante para justificar a clara subjetividade 

de uma classificação dessa natureza: as complexidades que surgem de diferentes relações dialógicas 

às quais o livro, uma vez publicado, será submetido (às quais concerne o conhecimento prévio do leitor 

e os processos pelos quais ele atinge níveis taxonômicos mais altos na hierarquia, por exemplo) e não 

são acessíveis aos autores do material (e, evidentemente, à orientanda). Ainda que tenham sido 

encontrados obstáculos e dilemas, tais como indicados, pode-se concluir por fim que, avaliando a 

evolução total desta pesquisa de Iniciação Científica, os objetivos propostos inicialmente pelo projeto 

foram alcançados de maneira bastante satisfatória. 
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