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APRESENTAÇÃO 

 

 O Seminário Internacional de Educação em Ciências - SINTEC, evento vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação e ao Núcleo de Estudos em Epistemologia e 

Educação em Ciências – NUEPEC realiza, nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2012, sua 

segunda edição. O II SINTEC objetiva promover espaços para divulgação de conhecimentos 

na área da Educação em Ciências e Tecnologia, fortalecer o intercâmbio de pesquisadores e 

de grupos de pesquisa, promover trocas de experiências, debates e outras interações. A 

estrutura do evento contempla palestras, mesas temáticas, apresentação de comunicações 

orais, painéis e atividades paralelas. 

 Este ano, o II SINTEC integra, também, a programação da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no 

período de 15 a 21 de outubro, ampliando assim sua divulgação, impacto e abrangência. 

 Assim, este livro contém a coletânea de textos dos participantes-autores que enviaram 

seus trabalhos e foram aprovados após criterioso processo de avaliação. Em especial, destaca-

se a multiplicidade das instituições de origens dos autores e a formação de uma possível rede 

de investigadores em Educação em Ciências 

 Dessa forma, sentimo-nos muito felizes em receber os participantes em Rio Grande, 

ofertar-lhes esse livro e desejar-lhes exitosas discussões durante o evento. Por fim, 

agradecemos os colaboradores, funcionários, docentes e discentes da FURG e demais 

instituições, na realização do evento, bem como aos apoios da CAPES e FAPERGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 6
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18h Abertura do II SINTEC 
 
19h Conferência de Abertura - Educação em Ciências e o Arquipélago dos Saberes: uma abordagem epistemológica  
 
António Francisco Cachapuz  - Universidade de Aveiro – Portugal 
 
Apresentadora: Gionara Tauchen 
 
 16 de outubro – Terça-feira  
 
8h Conferência – Dilemas da pesquisa de desenvolvimento na abordagem de problemas complexos na prática 
educacional 

Francisco Januário - Universidade Eduardo Mondlane – Maputo/ Moçambique 

9h Conferência – Currículo e Educação em Ciências  

Sandra Lucia Escovedo Selles - Universidade Federal Fluminense/UFF – Rio de Janeiro/Brasil 

Apresentador: Lavínia Schwantes 

10h30min Apresentação de Pôsteres 
 
14h Programação Cultural 
 
18h Conferência – Alfabetização Científica e História das Ciências 
 
Attico Inácio Chassot - Centro Universitário Metodista/IPA – Rio Grande do Sul/Brasil 

Apresentador: Paula Henning 

20h Apresentação de Comunicações Orais 

17 de outubro – Quarta-feira  

8h Conferência – Ensino e aprendizagem na Educação em Ciências 

Demetrio Delizoicov - Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC   Santa Catarina/Brasil 

Anna Maria Pessoa de Carvalho - Universidade de São Paulo-USP – São Paulo/Brasil 

Apresentador: João Alberto da Silva 

10h30min Apresentação de Pôsteres 
 
14h Apresentação de Comunicações Orais 
 
18h Conferência de encerramento – Produção e divulgação da Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
Danilo Giroldo- Universidade Federal do Rio Grande-FURG – Rio Grande/Brasil  

Apresentadora: Gionara Tauchen 

 
 
 
 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 7



SUMÁRIO 
 

Apresentação 
 
 

1. Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS 

 

 
 A diciplina de sociologia como instrumento à constituição da cidadania                                       16 
 

Júlio César Madeira, Vanessa Bezerra Dias, Rosária Ilgenfritz Sperotto 
 
Abordagem cts no ensino de química e sua contextualização nos livros didáticos                          26 
 

 Célia Maria Serrão Eleutério, Maria Clara Da Silva Forsberg, Evandro Ghedin 
 
Abordagem temática na perspectiva da aproximação Freire-CTS: limites e possibilidades de 
engajamento de professores em formação inicia1                                                                               39 
 

Suiane Ewerling da Rosa, Caetano Castro Roso, Rosemar Ayres Dos Santos 
 
Análise do tema radioatividade nos livros didáticos do PNLDEM à luz da teoria da 
aprendizagem significativa e de pressupostos C,T&S                                                                       52  
  

Fábio Dominguini, Glenda Clemes, Olivier Allain 
 
Consumo e sustentabilidade: uma abordagem a pegada ecológica no Ensino de Ciências           64 
 

Elinete Oliveira Raposo Ribeiro, Nadia Magalhães da Silva Freitas, Darlene Teixeira Ferreira, 
Michelli Staudt 

 
Investigação temática: análise de impactos pré-produção de CT como encaminhamento para a 
Educação em Ciências1                                                                                                                         76
 

Antonio Marcos Teixeira Dalmolin, Caetano Castro Roso 
 
Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade: questões sobre a não-neutralidade da Ciência-
Tecnologia                                                                                                                                              89
 

Rosemar Ayres dos Santos, Suiane Ewerling da Rosa 
 
O Cultivo do arroz: implementação e alguns resultados no Ensino de Física                               102 
 

Alexandre Giacomini, Thiago Flores Magoga, Cristiane Muenchen 
 
O mal-estar pós-fundacionalista e a autopoiésis como um inovador conceito epistemológico 
transdisciplinar                                                                                                                                   114
 

Everton Garcia da Costa, Tatiane Vaz Feijó 
 

O uso das tecnologias contemporâneas como metodologia para as aulas de Ciências no Ensino 
Fundamental                                                                                                                                        124
 

Samuel Molina Schnorr,  Camila Alvez Islas 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 8



Projeto Rose ( The Relevance Of Science Education) - mapeamento de metodologias                136  
 

Micheli Bordoli Amestoy, Vanessa Nascimento Pereira, Luiz Caldeira Brant De Tolentino-Neto 
 
Química Orgânica numa abordagem CTSA                                                                                   143  
 

Denise Da Silva, Jhon Pablo Lima Cornélio, Thales Fagundes Machado, Larissa Da Rosa 
Folgearini, Herton Gilven Caminha Goerch 

 
 
Temas controversos na escola: o que pensam os estudantes1                                                         153 
 

Caetano Castro Roso, Rosemar Ayres dos Santos, Sandra Hunsche 
 

 
2. Educação Ambiental 

 

 
A Educação Ambiental nos anos finais do Ensino Fundamental em uma escola pública de 
Araraquara                                                                                                                                          165
  

Talita Mazzini Lopes, Maria Cristina de Senzi Zancul 
 
Avaliação da consciência ambiental se alunos da rede pública estadual: um indicador da 
qualidade da Educação Ambiental em São Leopoldo/RS                                                                178 
 

Ailim Schwambach, José Claudio Del Pino, Cristin Elise Schwambach 
 

AVARTE: a arte potencializando a Educação Ambiental na escola                                              189 
 

Michelle Coelho Salort, Elisabeth Brandão Schmidt 
 
Contribuições dos estudos curriculares para a pesquisa em ambientalização no Ensino Superior 
                                                                                                                                                               202 
                                                                                                                                                                  
 

Bárbara Tatiane Vilela Cruz, Carmen Roselaine de Oliveira Farias 
 

Educação Ambiental Biocêntrica: uma experiência com professores na Extensão Universitária 
                                                                                                                                                               214
 Marcela Teixeira Godoy 
 

Educação Ambiental e Cidadania: projeto “Direito do Consumidor – apresentando noções 
básicas à comunidade escolar”                                                                                                           226
 

Simone Grohs Freire, Vanessa Hernandez Caporlíngua 
 
Ensino de Ciências na perspectiva da Educação Ambiental: tempos da escola e da vida            237
 

Rosangela Ines Matos Uhmann 
 
Memória ambiental dos moradores da fazenda Porto - contribuições da história ambiental para 
a Educação Ambiental                                                                                                                        246 
 

Karina Adriele Pereira Nunes, Raiane Franciscon Marques, Luciana Resende Allain 
 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 9



O estudo da Fauna e Flora no Ensino Fundamental: uma estratégia para Educação Ambiental 
                                                                                                                                                               258  

Mariana de Souza Proença, Eduardo Ubel Oslaj, Joel Oliveira da Costa, Rossano André 
Dal-Farra 

 
Sustentabilidade – eixo integrador de um Projeto Interdisciplinar                                                270
 
 
 
 
  

 
Claudia Escalante Medeiros, Rosi Hernandez Trindade, Rita de Cássia Morren Cóssio 
Rodriguez 

 
Tema gerador na EJA: a água no ambiente municipal                                                                    280
 
 
 
 
 

 
Julio Mateus de Melo Nascimento, Maria Eloisa Farias 

 
Um espaço chamado Ilha da Torotama: os espaços educativos constituidos por pescadores 
artesanais                                                                                                                                              290
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisiane Costa Claro, Vilmar Alves Pereira, Hardalla Santos do Valle 

 

 

3. Educação em Ciências 

 

 

 
A Educação Científica na Inciação Científica Júnior: reflexões a partir da análise de projetos  302
 
 
 
 
 

 
Marcos Ramos da Silva, Adriane Lizbehd Halmann 

 
A importância do estudo do meio e da contextualização no Ensino de Ciências – um relato de 
experiência                                                                                                                                            314
 
 
 
 
 

Liliam Rosa Ferreira Silva, Rita de Cássia Morem Cóssio Rodriguez 
 

A produção de videodocumentários ambientais como ferramenta de investigação no Ensino de 
Ciências Naturais                                                                                                                                 322
 
 
 
 
 

 
Adriane Turski, Édina Elisa Mingotti, Daiana Bagatini, Claudiele Carus, Sônia Beatris Balvedi 
Zakrzevski 

 
Ações para a melhoria do Ensino de Ciências                                                                                   329
 
 
 
 

 
Joelio Dias Perdomo Junior, Robson Luiz Puntel, Gleici Meri Silveira da Silva 

 
Análise das ideias sobre Ciências de estudantes do Ensino Fundamental                                      337
 
 
 
 
 
 

Aline Lomanto Couto, Simone Barreto Santos, Baraquízio Braga do Nascimento Junior, 
Nemésio Matos de Oliveira Neto, Maria das Graças Ferreira Teles 

 
Aplicação de um projeto promoção de saúde através do Ensino de Ciências: perfil dos alunos 
participantes                                                                                                                                         349 
 

Phillip Villanova Ilha, Ana Paula de Santos Lima, Daniela Sastre Rossi, Marília de Rosso 
Krug, Félix Alexandre Antunes Soares 

 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 10



Apontamentos sobre a Educação em Saúde nos anos iniciais do Ensino Fundamental              360
 
 
 
 
 
 

 
Julio Cesar Bresolin Marinho, João Alberto da Silva 

 
Aprendizagem de conceitos químicos inseridos em uma proposta curricular inovadora           372
 

                   Vanessa Bertoldo Martins, Marli Dallagnol Frison, Mariluci Cavinatto 
 
                   As aulas que temos nos ambientes de aprendizagem: o discurso coletivo de estudantes do Ensino 

 
                  Fundamental                                                                                                                                         378                                                                                                             

 
Vanda Leci Bueno Gautério, Sheyla Costa Rodrigues 

 
As perspectivas de inclusão social e formação de professores de ciências nas propostas do 
programa de extensão universitária                                                                                                  389
 
 
 
 
 
 

 
Tatiane Vedoin Viero, Gionara Tauchen 

 
Aulas práticas sob uma visão neurocientífica: aproximações com a teoria da aprendizagem 
significativa                                                                                                                                          401
 
 
 
 
 

Alexandra Moraes Maiato, Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho 
 
Capacitação de docentes por meio da metodologia da problematização: uma proposta de 
trabalho com o tema alimentação saudável                                                                                      412
 
 
 
 
 
 

 
Karoline Goulart Lanes, Simone Lara, Jaqueline Copetti, Dário Vinícius Ceccon Lanes, 
Vanderlei Folmer 

 
Concepções iniciais do centro de interpretação do pampa - um estudo teórico da Educação 
Ambiental e das caracteristicas acerca dos biomas na Região Sul                                                 423
 
 
 
 
 

 
Mauricio Aires Vieira, Jane Schumacher, Alan Dutra de Melo 

 
Contanto e ensinando: os temas transversais da literatura infantil práticas e vivências em uma 
escola de Ensino Fundamental de Rio Grande                                                                                 435
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arlete Melo Campos Ribeiro, Max Daniel Silveira da Silveira, Alessandra Nery Obelar da 
Silva, Gionara Tauchen 

 
Da inovação no ensino ao ensino inovador: reflexões sob a ótica de alunos universitários          447 

Daniele Simões Borges, Gionara Tauchen 
 

Desvendando a avaliação                                                                                                                    458 

 
Samuel Kabke da Cunha, Lidiane Azambuja Lemos, Lilian Pereira Silva, Marla Piumbini 
Rocha 

 
Economia no Ensino Médio: uma proposta para aumentar a qualidade do ensino e o 
desenvolvimento econômico brasileiro                                                                                              466 
 

Patrícia Franzoni 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 11



Educação em Ciências: construções de microscópios de baixo custo com o uso de materiais 
alternativos                                                                                                                                            480 
 

Elenize Rangel Nicoletti, Daiana Sonego Temp, Cristiane Kohler Carpilovsky, Gláucio Carlos 
Libardoni, Élgion Lúcio da Silva Loreto 

Educação Inclusiva e o Ensino de Química: discutindo a inclusão a partir das pesquisas da área 
                                                                                                                                                               489   Amélia Rota Borges de Bastos, Renata Hernandez Lindemann 
 

Educação Informal e divulgação científica das neurociências para o público infantil na Revista 
Ciência Hoje das Crianças                                                                                                                  501
 
 
 
 

 
Melissa Orlandin Nunes, Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho 

 
Ensaio teórico sobre a teoria da abstração reflexionante e a história da Astronomia                  510
 
 
 
 

Roberta Chiesa Bartelmebs 

 
Ensinar ciências pela pesquisa: possibilidades para os alunos e para a comunidade                   520
 
 
 
 
 
 
 
 

Camila Alvez Islas, Greici Maia Behling 
 
Graphical Abstracts: outra forma de resumir a produção científica                                              532  
 

Cristiane Salete Florek, Graciela Rabuske Hendges 
 

Levantamento de concepções de alunos do Ensino Médio sobre ecologia e suas implicaçoes para 
o ensino                                                                                                                                                 543 
 

Ingriddy Nathaly Santos Moreira, Ricardo Henrique Souza Panzera 
 
Mal-estar docente sob a ótica das Neurociências                                                                             549  
 

Mírian Pereira Bohrer, Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho, Daniela Martí Barros 
 

Movimento Browniano: estudo original e contribuições para o Ensino de Ciências                    559
 

Larissa Moreira Ferreira, Luiz Orlando de Quadro Peduzzi 
 

Mulheres na Ciência: narrativas e significados da escolha profissional¹                                      572 
 

Fabiane Ferreira da Silva 
 

Notas sobre o discurso científico e a anorexia: um olhar genealógico sobre a fabricação de uma 
doença                                                                                                                                                  584  
 

Francine Oliveira Mirapalheta, Méri Rosane Santos da Silva 
 

O “Problema do Barquinho”: estudos iniciais sobre relações entre a abordagem temática 
Freireana e o Ensino de Ciências por investigação¹                                                                         594
 

Ana Paula Solino, Polliane Santos de Sousa, Simoni Tomöhlen Gehlen 
 
 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 12



O aprender da pesquisa em uma escola municipal da cidade de Rio Grande                              608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juliana Duarte, Lavínia Schwantes 

 
O Aprender na escola: aprendizagem significativa, memorização e possíveis transformações  616
 

Vânia de Morais Teixeira Dias 
 

O Ensino de Ciências e a leitura: algumas articulações nas séries iniciais                                    626
 

Patrícia Silva da Silva, Lavínia Schwantes 
 

 O Ensino de Ciências e o cérebro do idoso: colaborações para a Educação de Jovens e Adultos   
                                                                                                                                                              636  

Ana Lúcia Costa, Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho, Daniela Martí Barros 
 

O livro didático e a horta escolar: dialogando a respeito do tema transversal meio ambiente no 
Ensino de Ciências                                                                                                                              647  
 

Juliana Saraçol Sassi, Renata Hernandez Lindemann 
 
O olhar dos estudantes para os bolsistas do PIBID¹                                                                       659
 

Michele Conceição Silva, Aline Alice Ferreira da Silva, Sheila Alves de Almeida 
 

O que sabões, detergentes e xampus têm em comum? Uma proposta investigativa e 
interdisciplinar                                                                                                                                    667 
 

Josemar Alves, Daniele Correia, Inés Prieto Schmidt Sauerwein  
 

O texto e a oralidade nas aulas de ciências: a retextualização do discurso de divulgação científica 
para crianças                                                                                                                                       677 
 

Sheila Alves de Almeida, Marcelo Giordan 
 

O uso do blog como uma ferramenta para difusão da cultura científica no Brasil                     690  
 

Eduardo Franco de Almeida, Maria Cecília Soares Barbosa, Sheila Alves de Almeida 
 

Os antecedentes da leitura de um artigo de divulgação científica em uma aula de Ciências     699 
 

Alexsandro Luiz dos Reis, Adriana Pedrosa Diniz, Sheila Alves de Almeida 
 

Os conceitos de escala e regularidade nas situações de estudo “Ar Atmosférico” e “Água e Vida” 
desenvolvidas no Ensino Médio                                                                                                       707 
 

Bruna Elenara Szynwelski, Kátia Cristina Bock, Maria Cristina Pansera de Araújo 
 

Os processos cognitivos como fator potencializador da aprendizagem na Educação Científica de 
mestrandos                                                                                                                                          717
  

Aldalúcia Macêdo dos Santos Gomes, Elisângela Silva de Oliveira, Evandro Ghedin 
 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 13



Percepções dos docentes de Ciências da Rede Pública de Uruguaiana-RS sobre a importância da 
inserção da fisiologia no currículo da Educação Básica                                                                  726 
 

Taline Rodrigues, Rithiele Gonçalves, Liane Silveira da Rosa, Elena Maria Billig Mello, 
Pâmela Billig Mello-Carpes 

 
Prêmio Jovem Cientista 2012: o desafio de superar os corpos através da tecnologia                  738  
 

Micheli Vergínia Ghiggi, Rochele de Quadros Loguercio 
 
Prevalência de transtornos psíquicos menores em docentes de uma escola pública no interior do 
Rio Grande do Sul                                                                                                                              746
 

Liliani Mathias Brum, Cati Reckelberg Azambuja, Elenize Rangel Nicoletti, Carlos Alberto 
Machado do Nascimento, Maria Rosa Chitolina Schetinger 

 
 Produção de verdades no WWW.SUICIDEGIRLS.COM: apontamentos sobre a educação de 
corpos femininos como forma de pensar a Ciência                                                                          759 
 

Josiane Vian Domingues 
 
Projeto de ensino sobre plantas medicinais: relato de um estudo exploratório                            770  
 

Marcello Paul Casanova, José Moysés Alves 
 
Projeto horta escolar: promovendo a Educação Ambiental e Alimentar                                     783  
 

Janessa Aline Zappe,  Mauro Afonso Raddatz, Carla Irene Boijink 
 
Projeto vida: a importância da aplicação de temas transversais – segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais – para a construção da cidadania                                                             792 
 

Bruna Costa de Paiva, Kelly Maysa Backes 
 
Química Nova na Escola: a temática “Água” potencializando a aprendizagem e a formação de 
Professores de Química                                                                                                                      804
 

Marcelo Pereira da Rosa, Jackson Luís Martins Cacciamani 
 
Refletindo sobre a prática docente na Educação Básica a luz dos conteúdos curriculares: uma 
experiência formativa e desafiadora                                                                                                 816  
 

Inês Trevisan 
 
Relevância do tema sistemática filogenética em livros didáticos de Ciências e Biologia *           828  
 

Cadidja Coutinho, Marcia Melchior, Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos 
 
Representações do Sistema Respiratório de alunos do 8° ano do Ensino Fundamental através de 
desenhos                                                                                                                                               840  
 

Raquel Ruppenthal, Jordano Tavares de Carvalho, Cristiane Kohler Carpilovsky, Maria Rosa 
Chitolina Schetinger 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 14



Uma proposta de aula investigativa construtivista no Ensino de Ciências: discutindo o princípio 
de Arquimedes                                                                                                                                     847
 

Patrícia Silva, Baraquizio Braga do Nascimento Junior, Nemesio Matos Oliveira-Neto, Cibele 
Rebouças de Agustinho Costa, Gilvânio Zifirino Neto 
 

 
Uma situação-problema a respeito de um chá potencializando a formação de Professores de 
Química                                                                                                                                                859  
 

Márcia Von Frühauf Firme 
 
 

4. Educação Tecnológica e Profissional 

 

 
Refletindo sobre o modo significativo de mediar o conhecimento dos alunos em circuitos 
elétricos com lâmpadas                                                                                                                      866  
 

Andréa Cantarelli Morales, Francisco Catelli 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências.Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 15



 

 

 
 
 
 

1. Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS 
 
 
 

A DICIPLINA DE SOCIOLOGIA COMO INSTRUMENTO À 
CONSTITUIÇÃO DA CIDADANIA 

 
 

Júlio César Madeira1 
Vanessa Bezerra Dias2 

Rosária Ilgenfritz Sperotto3 
 
 

Resumo 
Este trabalho pretende a realização de algumas reflexões acerca da importância de determinados conhecimentos 
dentro da educação brasileira para que se alcance novos horizontes sociais em nossa sociedade contemporânea. 
Nesse sentido, buscou-se analisar qual o papel da disciplina de sociologia no ensino médio na constituição da 
cidadania, em uma escola no município de Pelotas. A partir de um estudo de caso com uma docente da disciplina 
de sociologia e mais 15 de seus discentes traçou-se algumas considerações sobre o contexto da sociologia no 
ensino médio. Para tanto, se foi necessário realizar algumas análises acerca do contexto histórico de surgimento 
da sociologia enquanto ciência, principalmente em nosso país. Também, buscou-se refletir as relações intrínsecas 
da sociologia com a cidadania, traçando os contornos que essa assume no contexto da educação. E, por último, 
apresentou-se os elementos encontrados no campo de pesquisa. Diante disso, pode-se perceber – a partir do 
relato tanto dos estudantes quanto da docente –  que a sociologia constitui conhecimento fundamental à 
formação escolar dos sujeitos. Dessa maneira, fundamentalmente, a sociologia destaca-se como importante 
instrumento para a constituição da cidadania na realidade social brasileira. 
 
Palavras-chave: Sociologia. Educação. ensino médio. cidadania. 
 
 
Abstract 
This work intends to carry out some reflections on the importance of specific knowledge in the Brazilian 
education in order to reach new social horizons in our contemporary society. Accordingly, was sought to 
examine the role of the discipline of sociology in high school in the upbringing of citizenship in a school in the 
city of Pelotas. From a case study with a teacher in the discipline of sociology and 15 of his students, some 
considerations were drawn about the context of sociology in high school. Thus, it was necessary to perform some 
analysis about the historical context of the emergence of sociology as a science, especially in our country. 
Moreover, we tried to reflect the intrinsic relations between sociology and citizenship, especially regarding some 
implications on the context of education. Further, was presented the elements found in the search field. Thus, it 
can be seen – regarding both students and the teacher - that sociology is fundamental knowledge of the training 
school subjects. Thus, fundamentally, sociology stands as an important instrument for the formation of 
citizenship in brazilian social reality. 
 
Keywords: Sociology. Education.  High school.  Citizenship. 

                                                 
1 Universidade Federal de Pelotas, juliocesarmadeira@gmail.com. 
2 Universidade Federal de Pelotas, vanessabd.dias@gmail.com. 
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Introdução 
 

Na atualidade, as relações sociais tornam-se cada vez mais intensas e complexas, 

tendo-se em vista a era de globalização que estamos inseridos, onde se redimensionam 

diversos aspectos de nossa sociedade. 

Nesse sentido, novas demandas emergem à educação, nos apontando a necessidade da 

atenção nas novas formas de relações dos sujeitos sociais advindos desse processo, o qual 

promove um intenso contato sociocultural e um acelerado processo de informação e 

comunicação. Esse se reflete nos processos educacionais e na atuação dos educadores na 

escola. Por isso pensar a educação emerge como fundamental diante dessa dinâmica descrita. 

Partindo dessa ideia, destaca-se o ensino de sociologia como verdadeira potencia para 

alicerçar a constituição de novos sujeitos dentro do contexto escolar. Nesse sentido, a 

existência da disciplina de sociologia como realidade dentro das escolas propiciou algumas 

experiências em sala de aula. 

A partir desse cenário surge a presente pesquisa, que representa parte de uma pesquisa 

com o objetivo de investigar papel da disciplina de sociologia na formação cidadã no ensino 

médio em uma escola no município de Pelotas. 4Esta pesquisa foi realizada a partir de 

entrevistas com a educadora de sociologia e com discentes da disciplina.  

Para tanto, inicialmente realizou-se uma breve reflexão acerca do contexto da gênese 

da sociologia enquanto ciência e enquanto disciplina acadêmica. Em um segundo momento, 

buscou-se a construção de um desenho relacionando a sociologia e a cidadania, 

principalmente no contexto de sua presença dentro da escola. Posteriormente, passou-se a 

analisar a realidade de um caso que sinaliza para algumas inferências em relação ao papel da 

disciplina de sociologia na constituição da cidadania. 

 
Contexto Histórico do Surgimento da Sociologia  
 
 

Decorrente das novas situações proporcionadas pela emergente sociedade capitalista 

surge a necessidade de uma ciência que explicasse os problemas sociais. Esse movimento 

ocorreu tanto no campo das ideias como no das ações sociais. Nesse sentido, as modificações 

ocorridas no final do século XVIII e parte do século XIX, principalmente as revoluções no 

campo político e industrial. (LALLEMENT, 2004, p. 62) 

                                                 
4 O nome da escola manteve-se não identificado, tendo em vista que o presente texto compõem uma pesquisa de 
âmbito maior que mantém esse procedimento. 
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Assim essas transformações configuram-se como um fato relevante para o surgimento 

da sociologia, principalmente pelas consequências que essas provocaram na forma de pensar. 

Esse processo histórico teve, de acordo com Lallement (2004) teve alguns elementos 

marcantes, esses situados na substituição de um pensamento de cunho metafísico para uma 

ordem racional das ideias; assim como a aplicação da observação e a experimentação (método 

científico) para explicação da natureza, na busca de um conhecimento objetivo da realidade. 

A sociologia no Brasil, de acordo com Fernandes (1980), teve inicialmente uma 

influência cultural recebida dos centros de produção intelectual. O desenvolvimento da 

sociologia brasileira teria tido momentos, tratados por este autor como épocas. A 1ª Época 

caracteriza-se por ser a sociologia explorada como um recurso parcial e uma perspectiva 

dependente de interpretação, oferecendo considerações acerca dos fatos sociais. Não se 

configurava uma investigação sociológica (direito e sociedade; literatura e contexto social). 

Na 2ª Época se observa o uso do pensamento racional como forma de consciência e de 

explicação das condições histórico - sociais de existência na sociedade brasileira. Nesse 

sentido, a interpretação do presente se associa as disposições de intervenção racional no 

processo social. Já na 3ª Época emerge a preocupação dominante em subordinar o labor 

intelectual, nos estudos dos fenômenos sociais, ao padrão de trabalho científico sistemático.  

Percebe-se também, uma evolução gradativa da Sociologia no Brasil, tendo um 

primeiro impulso com a independência do Brasil em 1822, onde se cria um novo País, e com 

isso, a necessidade de toda uma estrutura burocrática de funcionamento do Estado, efetivam-

se as classes sociais brasileiras e se constitui uma inteligência brasileira. (FERNANDES, 

1980) 

Outro fator representa grande relevância para o aumento do espaço da sociologia na 

esfera social, este situa-se nos movimentos abolicionistas que surgiram nesse contexto, os 

quais desempenharam grande papel para o pensamento social da época no sentido da 

compreensão da lógica das instituições daquela sociedade, tendo como ápice desse 

movimento a proclamação da república em 1889. Sendo assim, destacou-se nesse processo de 

constituição da disciplina de sociologia no Brasil o “setor da inteligência” - os educadores - 

que procuram enfrentar as necessidades dessa nova conjuntura social, ou seja, o surgimento 

da república, ao proporem reformas que ajustassem o ensino brasileiro à ordem social 

democrática.  
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Sociologia e Cidadania no Brasil 
 
 

De acordo com a LDB (1996), em seu art. 36 aponta que ao final do ensino médio o 

educando tenha acesso aos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia como subsídios 

fundamentais Ao exercício da cidadania. Nesse sentido, nos currículos escolares tanto as 

metodologias como os conteúdos e as avaliações devem ser organizados para atender esse 

anseio. 

Também orientando o ensino de sociologia no país temos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs, 1999), que podem ser caracterizados como um avanço para a disciplina de 

Sociologia. Indicam como objetivo das ciências sociais no ensino médio a introdução do 

educando em questões tanto conceituais como metodológicas de conhecimentos como a  

Sociologia, Antropologia e Política (PCNs, 1999)  

A partir da leitura dos PCNs, uma das questões nodais desse ensino de sociologia, 

seria o auxílio na construção da cidadania, essa se constituiria, através das reflexões propostas 

por essa disciplina. Torna-se, dessa maneira, fundamental um conhecimento sistematizado 

para que se possibilite ao educando uma aproximação mais efetiva com essas reflexões 

sociológicas. 

Dessa forma, munido dessa carga de reflexão acerca dos acontecimentos sociais que o 

envolvem, esse educando terá mais embasamento de sua realidade, podendo reconhecer-se 

como um sujeito político de transformação social e, através do exercício de sua cidadania, 

implementar atos que auxiliem nessa perspectiva. Entretanto, para que isso ocorra deve-se 

fornecer a esse educando uma reflexão de cunho teórico sobre os problemas sociais 

vivenciados tanto por ele como pela coletividade. (PCNs, 1999) 

Diante disso, o docente de sociologia assume um papel crucial nessa relação com seu 

educando, pois cabe aquele apontar os reflexos de qualquer transformação ocorrida na 

sociedade para se pensar as perspectivas futuras, assim como a implicação dos fenômenos 

sociais em seu cotidiano. (PCNs, 1999). 

Importante se faz destacar nos PCNs que esse conhecimento dá-se de forma mais 

estruturada dentro em uma lógica onde a diversidade paradigmática prepondere, com intuito 

de contextualizar a realidade social brasileira de acordo com seu desequilibro social. Os PCN, 

no entanto, carecem de uma orientação metodológica e didática apropriada ao ensino dessas 

disciplinas.  

A prática do educador de sociologia assume um papel importante na construção da 

sociologia no ensino médio, tanto na luta pela instituição da disciplina nas escolas como para 
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a superação da generalidade dos PCNs e da LDB. Portanto, observa-se o quanto a sociologia 

tem a possibilidade de se tornar significativa para a vida desses educandos, no sentido de 

proporcionar uma contribuição ao desenvolvimento de um pensamento crítico, passando pela 

compreensão da diversidade cultural. 

Fundamental visualizar que a sociologia retornou aos currículos do ensino médio 

brasileiro como pressuposto à construção dos direitos, bem como para a construção da 

cidadania. Há, dessa maneira, com esse retorno da disciplina à escola uma grande dificuldade 

em superar os danos causados pala ausência da sociologia por cerca de uma geração inteira. 

Supressão realizada nos anos da ditadura militar me nosso país, onde os militares suprimiram 

qualquer tipo de conhecimento considerado de cunho subversivo. 

O conhecimento sociológico permite ao educando a realização de reflexões mais 

aprofundada da realidade que vive. A disciplina de sociologia pode representar uma tomada 

de consciência sobre as diferentes práticas humanas produzidas coletivamente.  

Segundo Sarandy (2004), necessário também pensar o papel do educador que 

desempenhará essa atividade, nesse sentido, o perfil do educador de sociologia apresenta a 

seguinte realidade: de um lado o academicismo que se caracteriza em grande parte pela 

reprodução de modelos vivenciados na sua trajetória escolar, por outro lado o militantismo 

ideologicamente orientado, que em grande medida faz um recorte ideológico dos conceitos e 

das temáticas trabalhadas,  

Diante do exposto, infere-se que a postura do docente de sociologia na condução da 

disciplina de sociologia e na sua prática em sala de aula é um aspecto definidor da fisionomia 

que a sociologia assumirá como um conhecimento que auxiliará o educando na construção de 

cidadania.  

 

A Disciplina de Sociologia em uma escola no município de Pelotas: análises e discussões 
 
 

Com o intuito de investigar o papel da sociologia para a constituição da cidadania foi 

realizado um estudo de caso em uma escola, no município de Pelotas, com a educadora de 

sociologia e 15 discentes que estivessem cursando a disciplina de sociologia. Como norte para 

a consecução desta pesquisa, procurou-se a realização de um estudo de caso, por este ser uma 

importante ferramenta metodológica, a qual permite um maior aprofundamento que delineiam 

o objeto em questão. Dessa maneira, ao pensar o objeto de forma mais integrada com seu 

contexto e configurações intrínsecas (YIN, 2005). Além disso, se torna mais fácil investigar o 

objeto no próprio local de incidência habitual do mesmo, pela sua peculiaridade (BOGDAN e 
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BIKLEN, 1994). Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas tanto com a docente da 

disciplina quanto com os 15 discentes envolvidos com questões acerca da disciplina de 

sociologia no contexto de sua escola e de suas vidas. 

Nessa ida a campo percebeu-se diversos elementos em relação ao papel da Sociologia, 

um dos apontamentos realizados pela docente da disciplina nos aponta para essa situação. 

 
“A Sociologia estimula a compreensão do que é ser cidadão e o professor deve 
compreender que a sua prática docente tem a ver com a sua prática política, com sua 
postura frente às contradições do dia a dia. Não basta ter o discurso e sim ter uma 
prática cidadã, o aluno percebe muito claramente se o professor não tem aquela 
prática política que ele tenta estimular tanto durante as aulas.” (Docente da 
disciplina de Sociologia) 
 

A partir dessa análise, coloca a Sociologia como uma disciplina fundamental ao seu 

educando, tanto em sua formação geral quanto no exercício de sua cidadania. Além disso, 

coloca que a sociologia tem o papel de buscar e incitar questões de toda a formação de nossa 

sociedade. Também, exercita o conhecimento da realidade em que se vive bem como a 

tomada de posição por parte dos sujeitos em relação às circunstâncias que estão a sua volta 

(Meksenas,1992, p.16). Nessa perspectiva as palavras da docente apontam a esse horizonte. 

 
A sociologia propõe e levanta as questões de toda a nossa formação de sociedade, de 
nosso processo histórico, de como vivemos em sociedade, dos acontecimentos 
sociais e políticos. (...) Ela contribui na formação da opinião em todas as disciplinas. 
(Docente) 
 

Nesse sentido, percebe-se a partir desse relato a importância da sociologia no ambiente 

escolar, estimulando o debate e a problematização de questões atinentes ao contexto social em 

que se vive.  

Outra questão levantada pela entrevistada, situa-se no papel do docente da disciplina 

de Sociologia como o de um estimulador da conscientização dentro do cotidiano da sala de 

aula. Assim, este sujeito de acordo com sua experiência, estimula e faz com que os seus 

educandos compreendam a sua história e o seu papel dentro da sociedade. 

A partir da noção de cidadania evidenciada pela docente, o processo de constituição  

da cidadania passa pelo reconhecimento de identidade por parte do educando e auto-reflexão 

da realidade que vivencia. A sociologia situa-se, dessa maneira, como uma ferramenta na 

construção da cidadania dentro da sala de aula, assim objetivando a partir da sala de aula a 

transposição os muros da escola. Portanto, infere-se que a disciplina de sociologia destaca-se 

em contribuir para formação geral do estudante estimulando a problematização das questões 
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políticas, econômicas e sociais da nossa sociedade, principalmente quando estabelece relações 

com outras sociedades. 

Os discentes entrevistados também sinalizam o papel da disciplina de sociologia 

apresenta em suas vidas, demonstrando uma visão semelhante, o que dialoga com o relatado 

docente de sociologia evidenciado nas entrevistas. Muitos estudantes apontaram visualizar na 

disciplina de sociologia a oportunidade de problematizar determinados temas como a 

violência e pobreza a partir de um ângulo mais aprofundado do problema em questão. Isso 

pode ser percebido em um trecho expressado por um dos discentes pesquisados. 

“Ela (sociologia) faz o gancho e nos mostra também outra face, não só nos mostra 
violência de tu seres assaltada, nos mostra a oura face nós termos um senso mais 
crítico, nos despertando a crítica, e nos mostrando as diversas faces da pobreza, da 
fome, do governo. Sempre nos estimula a formarmos nossa própria visão” (Discente 
6) 
 

A partir do relato desse educando, a possibilidade que a disciplina oferece em 

problematizar diversos ângulos e despertar a criticidade configura-se como característica 

fundamental para que os estudantes sintam-se atraídos pelas aulas de sociologia.  

Soma-se outo elemento ao debate, este se refere ao fato mencionado pela docente da 

disciplina. Segundo a mesma, os estudantes encaram a disciplina de Sociologia como um 

espaço de diálogo, como uma disciplina que fomenta discussões sobre temas atuais 

resgatando o processo histórico. Além disso, pensa que ser cidadão é conhecer a sua realidade 

buscando transformá-la, perceber em que contexto social, político e econômico se está 

inserido e buscar a integração no processo social, reivindicando os seus direitos. 

Relatando sobre a condução de suas aulas a entrevistada afirma que busca em sua 

prática docente, trabalhar os conteúdos de uma determinada forma que amarre a teoria, 

apresentada, com a realidade que está presente na vida de seus educandos, fazendo relações 

com o cotidiano deles e também o cotidiano de outros povos. Além disso, procura 

contextualizar o que é trabalhado em sala de aula com o que está acontecendo naquele 

momento no país, no colégio, com as questões que estão sendo discutidas naquele momento 

na mídia. 

Dessa forma, sinaliza que a construção dos conteúdos se dá conjuntamente com eles e 

assim são elaborados conteúdos de forma que possam opinar no que eles mesmos vão 

trabalhar na disciplina de sociologia, durante o ano inteiro, exercitando assim a própria 

essência da disciplina na escolha dos caminhos que serão trilhados em sala de aula. Nessa 

perspectiva, eles sentem-se sujeitos do processo, ficando um ambiente propício para o 
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desenvolvimento dos conteúdos da Sociologia, onde eles tenham interferência  nas decisões 

acerca dos conteúdos. 

Dentro dessa perspectiva o conteúdo trabalhado tem um papel fundamental na 

condução das aulas de Sociologia, então a escolha dos mesmos e a forma que são trabalhados 

determinam a sintonia entre o educador e educando. Aquele busca aliar esses conteúdos à 

realidade desses, para que haja um maior interesse dos mesmos. Dentro dessa lógica, o 

docente tem como objetivo fazer com que os estudantes associem o conteúdo com a sua vida 

cotidiana.  

A educadora entrevistada também comenta sobre a importância da teoria, e afirma 

deixar claro aos seus educandos a sua visão acerca de cada tema. Entretanto, ela fornece 

outras possibilidades e visões sobre cada assunto trabalhado, estimulando que busquem 

diferentes perspectivas para a compreensão dos conteúdos propostos. 

Nessa lógica, há uma flexibilidade maior em relação à construção de suas posições 

sobe cada assunto. Mas para que isso ocorra à entrevistada cobra uma boa fundamentação dos 

seus educandos. Assim como possibilita ao estudante perceber como outras culturas pensam 

suas questões. Nas palavras de um estudante isso fica sinalizado como uma contribuição desse 

tipo de conhecimento. 

 
A partir da disciplina pude comparar diferentes culturas e ver as diferenças 
existentes entre a nossa sociedade e algumas outras, percebi, assim novos valores em 
relação à diversidade cultural existente ( Discente 13) 
 

Assim sendo, a entrevistada coloca-se no papel de mediação de conhecimentos na 

docência da disciplina, em relação aos seus educandos. Coloca-se como auxiliar na 

construção de uma concepção de sociedade. 

Para auxiliar nessa compreensão, uma das primeiras questões que trabalha, refere-se a 

ideologia. Aborda assim as várias concepções ideológicas, inicialmente, para que nos outros 

assuntos seja feito o resgate  dessa, para a realização de contrapontos das diferentes 

concepções acerca de cada tema tratado.  

Percebe-se, também, que a flexibilidade é um princípio essencial em relação aos 

conteúdos, não havendo uma preocupação essencialmente quantitativa dos conteúdos 

trabalhados, sendo constituído um processo de interação entre educadora e educandos durante 

a condução das aulas.. Portanto, dentro dos debates em sala de aula, muitos conteúdos são 

trabalhados de forma espontânea, a partir do que os estudantes trazem como pautas.  

Um fato que envolve os discentes na aula trata-se iniciativa que eles têm em apresentar 

suas dúvidas em relação ao que eles estão vivenciando em sua vida cotidiana. Dessa forma, 
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eles trazem temas para a aula, onde começam a ter um papel de sujeitos ativos de seu 

processo de aprendizagem. 

No que se refere à escolha dos conteúdos e interação na elaboração da aula, afirma ser 

algo estranho para eles, no início, pelo fato de que a escola onde eles estudam ser uma escola 

bastante conservadora. Posteriormente eles passam a quebrar as barreiras com esse espaço de 

liberdade na condução da aula. Vale lembrar, que se tem um programa a ser seguido, mas 

abre-se um espaço sempre que possível para que sejam contempladas as propostas deles. 

Outra preocupação apresentada pela entrevistada, situa-se em não deixar o conteúdo 

livre, como uma simples conversa, mas sim apresentar os autores que trabalham esse ou 

aquele tema, para, posteriormente, fazer o contraponto com o que eles pensam. Assim, busca-

se uma base bibliográfica para que os assuntos trabalhados em aula não fiquem dispersos e 

sem fundamentação de cunho epistemológico e teórico. 

Além de todas essas questões, soma-se outra que emergiu dos achados desta pesquisa, 

a qual relaciona-se ao auxílio que a sociologia oferece para as outras disciplinas no 

desenvolvimento de seus respectivos conteúdos. Percebe-se, dessa maneira, a existência de 

um trabalho interdisciplinar nessa escola, com as matérias humanísticas – História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia. Para que isso ocorra, os conteúdos também são elaborados de forma 

interdisciplinar. 

Diante do exposto, percebe-se a intima relação da disciplina de sociologia com 

formação cidadão dos estudantes, tendo em vista o processo vivenciado no contexto de 

pesquisa descrito anteriormente. 

 

Considerações 
 

No campo verifica-se a importância que nesse caso assumiu a disciplina de sociologia, 

que de acordo com o universo pesquisado, apresenta-se como uma disciplina de fundamental 

importância para a formação dos estudantes enquanto educando e também enquanto cidadãos. 

Esse é um espaço, então, de expressão de suas vidas contextualizadas dentro da ciência.  

Destaca-se que a sociologia em seus primórdios objetiva ser um instrumento social 

para as elites constituírem setores de inteligência dentro da sociedade brasileira, 

posteriormente a sociologia alia-se a concepção de cidadania e passa a ter papel fundamental 

na vida social brasileira. Com o advento da ditadura esse espaço da sociologia se reduz, 

retornando ao cotidiano escolar recentemente. E, nessa breve experiência que se observa, em 

relação à presença da sociologia na escola, infere-se a partir dos relatos vivenciados nessa 
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pesquisa que a disciplina de sociologia vem a disparar processos de aprendizagens que vão ao 

encontro da efetivação da cidadania por parte dos sujeitos em nossa sociedade. 

Diante de tudo que se analisou nesse espaço reflexivo, este trabalho culmina 

pretendendo ser um olhar histórico e provisório acerca de um dado fenômeno de nossa 

sociedade, como um conhecimento científico suscetível de constante reinvenção. 

 
Referências 
 
 
BRASIL, Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio: ciências humanas e suas 
tecnologias Secretaria de Educação Média e Tecnológica/ Ministério da Educação, 1999. 
Acessado em 13 jul. 2012. Online. Disponível em: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf. 
 
BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.   Ministério da Educação, 1999. Acessado em 05 jul. 2012. Online. 
Disponível em : portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação. Porto: Porto Editora, 
1994. 
 
CUIN, C.H.; GRESLE, F. A história da sociologia. São Paulo: Ensaio, 1994. 
FERNANDES, F. A sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação e d 
esenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1980. 
 
FERNANDES, Flor. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. 4º edição. São 
Paulo: T. ª Queiroz, 1980. 
 
LALLEMENT, M. História das idéias sociológicas: das origens a Max Weber. Petrópolis: 
Vozes, 2003.  
 
MARTINS, C.B. O que é sociologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. 
 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia. São Paulo: Cortez, 1992. 
 
SARANDY, F.M.S. Reflexões Acerca do Sentido da Sociologia no Ensino Médio. In: 
CARVALHO, L.M.G. Sociologia e Ensino em Debate. Ijuí: Editora Unijuí, 2004. Cap.6, p. 
113-130. 
 
YIN, R.K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 25

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


ABORDAGEM CTS NO ENSINO DE QUÍMICA E SUA 
CONTEXTUALIZAÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 
 

Célia Maria Serrão Eleutério1 
Maria Clara da Silva Forsberg2 

Evandro Ghedin3 
 
 
 
RESUMO 
A finalidade deste estudo é verificar de que forma a abordagem CTS vem sendo contextualizada nos livros 
didáticos de Química distribuídos pelo PNLEM estabelecido pelo MEC em 2004 e instituído pela Resolução nº 
38 do FNDE que prevê a universalização de livros didáticos para os estudantes do Ensino Médio de diferentes 
escolas públicas do país. O interesse em analisar os livros didáticos de Química do Ensino Médio se deu em 
função deste ser o recurso mais utilizado pelo professor na preparação de suas aulas e pelo fato destes se 
constituírem mecanismos de seleção e organização dos conteúdos disciplinares. Para fundamentar o estudo 
tomamos como objeto de análise onze livros didáticos: seis distribuídos no primeiro triênio (2008, 2009 e 2010) 
e cinco no segundo triênio (2012, 2013 e 2014) dentre os quais dois contemplados no triênio anterior. Os 
resultados mostraram que a abordagem CTS já vem sendo contemplada nas obras com a intenção de auxiliar o 
professor de Química da Educação Básica no processo de contextualização dos conceitos científicos, 
introduzindo esta abordagem em suas aulas. 
 
 

Palavras-chave: CTS. Livro Química. PNLEM. 

 

Abstract 
The purpose of this study is to verify how the STS approach has been contextualized in the textbooks of 
Chemistry distributed by PNLEM established by the MEC in 2004 and established by Resolution No. 38 of 
ENDF providing universal textbook for high school students of different public schools. The interest in 
analyzing textbooks for high school chemistry was due to this being the most used resource by the teacher in 
preparing their lessons and be incurred because of these mechanisms of selection and organization of subject 
content. To support the study took as its object of analysis eleven textbooks: six distributed in the first three 
years (2008, 2009 and 2010) and five in the second triennium (2012, 2013 and 2014) of which two addressed the 
previous three years. The results showed that the STS approach is already being contemplated in the works with 
the intention of assisting Professor of Chemistry, Basic Education in the process of contextualization of scientific 
concepts, introducing this approach in their  classes. 
 
 
Keywords: CTS. Paper Chemistry. PNLEM. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo teve a finalidade verificar de que forma a abordagem Ciência, 
Tecnologia e Sociedade - CTS vem sendo contextualizada nos livros didáticos de química, 
distribuídos através do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), 
estabelecido pelo Ministério da Educação em 2004 e instituído pela Resolução nº 38 do 
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) que prevê a universalização de 
livros didáticos para os estudantes do Ensino Médio de diferentes escolas públicas do país. 

Em 2007 foram distribuídas a professores e estudantes seis obras de química de 
autores diferentes para serem trabalhadas no triênio 2008, 2009, 2010. Em 2011 mais cinco 
obras foram disponibilizadas a população estudantil para o segundo triênio 2012, 2013 e 2014 
dentre as quais duas já haviam sido contempladas no primeiro triênio. A identificação das 
obras se deu a partir de catálogo do PNLEM, do Guia de Livros Didáticos 
PNLD/2012/Química, onde constam as resenhas das obras recomendadas e do manual - 
orientações metodológicas apresentadas nas páginas iniciais ou finais do exemplar do 
professor.  

Em épocas anteriores os livros didáticos de química utilizados na Educação Básica 
eram fundamentados em currículos que enfatizavam, na maioria das vezes, apenas aspectos 
formais da química, apoiados numa tendência que transformava o ensino de química em algo 
deslocado de suas origens científicas e de qualquer contexto social ou tecnológico.  

Após a publicação dos Parâmetros Curriculares, das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (2000), dos PCN + (2002) e das Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(2004) autores de livros de Química, habituados a estruturar e organizar sequencialmente os 
conteúdos aos poucos foram adequando suas produções. Alguns admitem a necessidade de se 
trabalhar os conceitos químicos de forma contextualizada, relacionando-os com a realidade 
sociocultural do estudante e com situações problema que possibilitem no espaço de sala de 
aula discussões sobre as aplicações e implicações dos desenvolvimentos advindos da ciência 
na evolução tecnológica e social (AMARAL, XAVIER & MACIEL, 2009). 

Uma das finalidades do ensino de Química na formação do cidadão na opinião de 
Santos e Schnetzler (1996, apud AMARAL, XAVIER & MACIEL, 2009) é fornecer ao 
estudante conhecimentos fundamentais que lhe permita participar da sociedade. Isso pode ser 
alcançado por meio da inclusão das relações CTS nos currículos de química, de tal forma que 
os conteúdos não se restrinjam às teorias e fatos científicos, mas, sobretudo sejam 
relacionados com temas sociais relevantes (Schnetzler, 2002, apud AMARAL, XAVIER & 
MACIEL, 2009) como a CTS. Daí nosso interesse em analisar os livros didáticos de Química 
do Ensino Médio distribuídos pelo PNLEM para verificar de que forma a Ciência, Tecnologia 
e Sociedade - CTS vem sendo abordada e contextualizada nos livros didáticos de Química 
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para que possamos colaborar com os professores do Ensino Médio na elaboração de projetos e 
atividades de ensino fundamentadas na abordagem CTS.  
 

Referencial Teórico 

Desde o final da década de cinquenta, as reformas curriculares têm promovido 
transformações significativas no processo educativo. Dentre as propostas está a adequação e a 
implementação de um novo currículo para o ensino de Ciências destacando as tendências 
pedagógicas e diferentes tipos de abordagem dentre elas a CTS que se configura num 
momento onde se busca a formação do cidadão, o desenvolvimento de uma consciência para a 
ação social responsável (FERNANDES & MEGID NETO, 2009). 

Abordagem CTS no ensino de Ciências: informações preliminares 

 
Desde a década de sessenta os currículos do ensino de Ciências com ênfase em CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) vêm sendo desenvolvidos no mundo inteiro. O objetivo 
central desses currículos é preparar os estudantes para o exercício da cidadania (SANTOS e 
MORTIMER, 2002).  

A partir dos anos setenta, o movimento CTS passa ser experimentado no espaço 
formal de aprendizagem. As propostas de ensino de Ciências orientadas por uma abordagem 
“contextualizada”, como as sustentadas pela CTS, vêm em tese possibilitar o tratamento de 
aspectos emergentes como, por exemplo, questões vinculadas aos problemas ambientais 
(SANTOS e SCHNETZLER, 1997, apud MARQUES et al, 2007). Na perspectiva de 
Fernandes e Megid Neto (2009) esta abordagem dá ênfase ao conteúdo disciplinar, possibilita 
o confronto com as realidades sociais. O conhecimento está vinculado ao processo de 
conscientização do indivíduo e esse processo é sempre inacabado, contínuo, progressivo, é 
uma aproximação crítica da realidade. A aprendizagem é mediada por um processo de 
aprendizagem grupal, onde o grau de envolvimento depende tanto da prontidão e disposição 
do estudante, quanto do professor e do contexto da sala de aula e exterior a ela. Em relação à 
metodologia, privilegia atividades em grupo, jogos, resolução de problemas. A relação 
professor/aluno é de mediação. O desenvolvimento científico e tecnológico é contextualizado, 
bem como os acontecimentos decorrentes dos mesmos e sua relação com o desenvolvimento 
social. 

No Brasil, precisamente no final da década de 80 principiam-se as discussões e 
reflexões a respeito da CTS e sua inserção nos currículos de ensino de Ciências. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (2000), os PCN+ (2002) e 
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outros documentos que orientam o currículo do ensino de Ciências no Brasil são produtos 
dessas discussões.  

É importante lembrar que uma proposta curricular focada na CTS para ser efetivada 
no contexto escolar deve considerar não somente a formação docente, mas também, o material 
didático-pedagógico disponível na escola para que o professor possa contextualizar temas 
vinculados à abordagem CTS. Isso pode ser percebido em Santos e Mortimer (2000 apud 
AULER, 2003) quando dizem que de nada adianta inserir temas sociais no currículo escolar, 
se não houver uma mudança significativa na prática e nas concepções pedagógicas. 
Consideram que não basta que as editoras incluam, nos livros didáticos, temas sociais ou 
disseminem os chamados paradidáticos, pois se não houver uma compreensão do papel social 
do ensino de Ciências, podemos correr o risco de maquiar os currículos atuais com pitadas de 
aplicação das ciências à sociedade.  

Para Garcia et al (1996 apud STRIEDER & KAWAMURA, 2009) desde sua 
ascendência, estudos e programas em CTS vêm se desenvolvendo em três direções: no campo 
da investigação ou campo acadêmico, no campo das políticas públicas e no campo da 
educação. Esses campos embora diferentes relacionam-se e influenciam-se. Para estes autores, 
o movimento CTS no campo da investigação ou campo acadêmico promove uma visão mais 
contextualizada da ciência, centrando-se numa análise de natureza mais conceitual da 
dimensão social da ciência e da tecnologia. 

No campo das políticas públicas defende uma participação pública ativa em questões 
que envolvem ciência e tecnologia, possuem uma natureza mais prática e política, de ativismo 
ou militância, e estão mais centrados nas consequências sociais do desenvolvimento 
científico-tecnológico. No campo educacional este movimento almeja um ensino de ciências 
mais crítico e contextualizado, que contribua com a promoção e participação dos sujeitos na 
sociedade em questões relacionadas ao desenvolvimento cientifico - tecnológico. 

A importância desta abordagem é respaldada por Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) 
que diante dos questionamentos críticos e reflexivos acerca do contexto científico, 
tecnológico e social e, em especial, sua relevância para o Ensino Médio tem demonstrado que 
os pressupostos da abordagem CTS estão sendo ampliados na sociedade contemporânea, 
principalmente na área educacional. 

Com base na proposta da LDB a 9394/96, configurada nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (2000), percebe-se a relevância de aproximar o estudante da 
ciência e da tecnologia em todos os espaços sociais, oferecendo a oportunidade para ampla 
compreensão do contexto científico-tecnológico. 

Outros autores, entre eles Pierson et al (2007), apontam que o enfoque CTS é uma 
metodologia de ensino com objetivos formativos. Para Santos e Schnetzler (2003), a inter-
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relação CTS é importante, pois permite aos estudantes associarem a sua compreensão pessoal 
do mundo científico com o mundo construído pelo homem na forma de tecnologia e o seu dia-
a-dia. Este tipo de educação de acordo com Auler (2007), promove a alfabetização científica e 
tecnológica, contribui com a formação de cidadãos críticos e com independência intelectual, 
capazes de tomar suas próprias decisões.  

 

Material e Métodos 

 

Primeiramente foi organizado um levantamento de literaturas que discutiam sobre a 
abordagem CTS no ensino de Ciências, dando-se enfoque aos trabalhos voltados para o 
ensino de Química. Para análise das obras tomamos por base o Catálogo do Programa 
Nacional do Livro para Ensino Médio e os exemplares distribuídos aos professores de 
Química da Educação Básica. 

A segunda ação foi levantar e selecionar para leitura artigos que discutem CTS no 
ensino de Química. A terceira foi analisar as onze obras distribuídas pelo PNLEM, aprovados 
pela Portaria nº 366, de 31 de janeiro de 2006 (BRASIL, 2006). A investigação consistiu em 
verificar de que forma a abordagem CTS vem sendo contextualizada nos livros didáticos de 
Química, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM). 

Análise e Discussão 

 
De acordo com Ferreira e Aires (2010) historicamente os livros didáticos nas 

instituições de ensino têm desempenhado um papel importante como mecanismo de seleção e 
organização de conteúdos disciplinares. Já nas primeiras tentativas de organização do sistema 
escolar brasileiro, esses materiais estavam expressivamente presentes nas escolas e, desde 
então, apesar dos diversos estudos em relação a metodologias de ensino diferenciadas e 
significativas, e das várias opções de materiais didáticos atuais como filmes, aulas 
experimentais, TV, pendrive, entre outros, o livro didático continua sendo o recurso literário 
mais utilizado pelos professores.  

Com o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio/PNLEM estabelecido pelo 
Ministério da Educação em 2004 e instituído pela Resolução nº 38 do FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação) de 2003 prevê a universalização de livros didáticos para os 
estudantes do Ensino Médio de diferentes escolas públicas do país a estrutura e organização 
dos livros didáticos da Educação Básica aos poucos foi sendo modificada.  
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Após a publicação dos Parâmetros Curriculares, das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (2000), dos PCN + (2002) e das Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(2004) as editoras e autores de livros de Química, por exemplo, que sempre obedeceram a 
uma estrutura e rigorosa organização sequencial de conteúdos disciplinares aos poucos foram 
adequando suas produções com “temas estruturadores, sugerindo a contextualização, 
sugestões de experimentação e interdisciplinaridade” (BOTH, 2007, p. 135). 

A partir de 2008 seis obras de autores diferentes foram distribuídas aos professores e 
estudantes de Química do Ensino Médio de todo país. A identificação dos livros se deu a 
partir do catálogo enviado às escolas de Educação Básica pelo Ministério da Educação e a 
análise das obras realizada com base nas resenhas publicadas nesses catálogos e pelo manual 
e/ou orientações para professores apresentadas nas páginas iniciais ou finais do exemplar do 
professor. 

Ressaltamos que nesta parte da obra constam os comentários gerais sobre a obra: a 
organização dos capítulos, desenvolvimento dos conteúdos conceituais; os princípios teórico-
metodológicos: atividades práticas/pesquisa, revisão; sugestões de atividades complementares 
e as resoluções de exercícios. 

Livros distribuídos no primeiro triênio – 2008, 2009 e 2010: 
As obras analisadas foram identificadas pelos códigos fornecidos pelo Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio/PNLEM. 
015038: Química na abordagem do cotidiano – vol. 1, 2 e 3 de Eduardo Leite do 

Canto e Francisco Miragaia Peruzzo, 3. ed., 2005, Editora Moderna; 
015040: Química – vol. 1, 2 e 3 de Ricardo Feltre, 6. ed., 2005, Editora Moderna; 
0102364: Universo da Química – vol. único de José Carlos Azambuja Bianchi, 

Carlos Henrique Abrecht e Daltamir Justino Maia, 1. ed., 2005, Editora FTD S/A; 
102410: Química – vol. único de Olimpio S. Nóbrega, Eduardo R. Silva e Ruth H. 

Silva, 1. ed., 2005, Editora Ática. 
102444: Química – vol. único de Eduardo Fleury Mortimer e Andrea Horta 

Machado, 1. ed., 2005, Editora Scipione. 
102512: Química e Sociedade – vol. único de Eliane Nilvana Ferreira de Castro; 

Gentil de Souza Silva; Gerson de Souza Mól; Roseli Takako Matsunaga; Sálvia Barbosa 
Farias; Sandra Maria de Oliveira Santos; Siland Meiry França Dib e Wildson Luiz Pereira dos 
Santos; 1. ed., Editora Nova Geração. 

Com relação à temática investigada “CTS” os autores da primeira obra (015038) 
criaram uma seção denominada de Informe-se sobre a Química, que busca relacionar a 
Ciência Química com os aspectos tecnológicos e com o cotidiano. Como já foram 
mencionados anteriormente todos os capítulos iniciam com uma imagem de uma situação que 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 31



aconteceu ou acontece no dia-a-dia e que se relaciona com a temática a ser abordada, por 
exemplo, no capítulo 11 do segundo volume (físico-química) a temática abordada é 
“Radioatividade: fenômenos de origem nuclear” e a figura que dá subsídio à temática são 
vários tambores empilhados com resíduos radioativos - “Radioactive  Waste – Pad Storage” 
provenientes da atividade de reatores nucleares. 

Com esta temática o professor de Ensino Médio tem a oportunidade de 
contextualizar tristes e preocupantes episódios como, por exemplo, as duas bombas atômicas, 
construídas pelos Estados Unidos sobre as cidades de Hiroxima e Nagasáqui, no Japão; o 
superaquecimento de retores nucleares na usina de Chernobyl, na Ucrânia e por fim o acidente 
radiológico – Césio 137 ocorrido no Brasil no estado de Goiás em 1987. 

Em vários momentos os autores expõem situações vivenciadas no Brasil, 
especialmente aquelas que tratam dos impactos ambientais resultantes do desenvolvimento 
tecnológico. Mas, apesar da relevância destes temas e da atualidade das informações 
veiculadas, se apresentam quase sempre desvinculados dos conceitos químicos abordados nos 
capítulos, dificultando de certa forma a mobilização desses conceitos em um contexto 
próximo da realidade do estudante. 

Outro diferencial desta obra está na inserção de textos que tratam da Química em 
suas múltiplas dimensões e de suas relações com aspectos tecnológicos e com o cotidiano. Em 
função disso os autores procuraram apresentar em cada capítulo uma fotografia de uma 
situação do dia a dia, com o objetivo sondar as concepções prévias dos estudantes. Para isso, 
os autores tomam uma situação do cotidiano ou um tema em destaque, sobre o qual propõe 
uma reflexão acerca do conteúdo estudado.  

Percebemos com isso, que os autores tentam apresentar alguma coisa que esteja além 
da simples exposição de conteúdos e resoluções de exercícios. Embora tal proposta esteja 
presente ao longo de toda a obra, percebe-se também que em certos momentos, falta 
organicidade entre os conteúdos específicos e as questões mais amplas que aparecem nas suas 
várias seções. De modo geral os autores demonstram preocupação com a transposição do 
conhecimento químico para o contexto escolar. 

Na segunda obra (015040) foi possível identificar a relação da Ciência Química com 
a abordagem CTS e trabalho. Tacitamente, nos textos a CTS se constituem elementos para a 
formação de um cidadão capaz de apreciar, criticar e posicionar-se diante dos impactos da 
Ciência e da Tecnologia sobre o individuo e a sociedade. As questões ambientais são tratadas 
nos exemplares de forma realista e equilibradas. No capítulo 9, vol. 1, por exemplo, o autor 
utiliza uma imagem da extração de minério de ferro em Carajás no estado do Pará para 
contextualizar os “óxidos inorgânicos”. Faz referência aos minérios, de onde são extraídos 
metais de grande importância na vida cotidiana como o óxido de cálcio (CaO), a hematita 
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(Fe2O3) da qual se extrai o ferro, a pirolusita (MnO2) da qual se obtém o magnésio. Porém, 
demonstra os principais óxidos poluentes da atmosfera como o CO, SO2, SO3, NO, NO2 etc. 
Esses exemplos são sugestões de leituras que irão possibilitar um estudo da abordagem CTS 
principalmente porque estão relacionadas com questões ambientais, sociais e econômicas. 

De acordo com Firme e Amaral (2011) os conhecimentos químicos devem induzir o 
estudante a construir uma visão de mundo mais articulada com o contexto das aplicações do 
conhecimento científico e tecnológico e suas implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas. 

Com relação à temática investigada observamos na terceira obra (0102364) uma 
proposta diversificada quanto à abordagem dos conteúdos disciplinares. A obra oferece 
subsídios para a discussão e reflexão acerca da CTS quando os autores chamam atenção para 
questões atuais e as contribuições do conhecimento científico, no que se refere ao uso racional 
dos recursos naturais ou à reciclagem de materiais poliméricos sintéticos observados, por 
exemplo, no capítulo 16 “as moléculas orgânicas”. 

Neste capítulo os autores discorrem sobre a evolução tecnológica afirmando que o 
homem sempre tentou descobrir como a natureza conseguia produzir as coisas e, com isso, 
aprendeu a obter fios, como o da seda, a borracha e o couro sintético entre outros. Aprendeu 
também a criar condições para aumentar a produção de alimentos, vitaminas, combustíveis, 
água purificada e melhorar o padrão de vida. 

A quarta obra (102410) ilustra aspectos de interesse social, ambiental e econômico, 
quando aborda temas como “petróleo e álcool” fazendo referência ao contexto brasileiro. 
Trata de questões ambientais de maneira apropriada, enfocando temas como efeito estufa e 
chuva ácida. Porém, não salienta os esforços que vem sendo feitos por diversas áreas da 
Ciência para o desenvolvimento, por exemplo, de tecnologias limpas e a busca de soluções 
para os diferentes problemas ambientais. 

Na obra não estão evidentes exemplos das relações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade no mundo atual. Mas, percebemos alguns textos complementares que podem ser 
explorados focando a abordagem CTS, ficando a critério do professor de Química propor 
discussões que desenvolvam o espírito critico do estudante a respeito dos impactos da Ciência 
e da Tecnologia. 

Na quinta obra (102444) os autores demonstram a ciência como uma construção 
humana e que sofre influência dos fatores sociais, econômicos e culturais do momento. O 
livro está bem estruturado de maneira que possibilita a interação entre o discurso científico da 
química com o discurso do cotidiano.  
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O diferencial desta obra está na abordagem dos conteúdos químicos que são 
apresentados de forma diversificada em ordem crescente de complexidade, sempre com a 
preocupação de resgatar o conhecimento prévio dos estudantes. 

A sexta obra (102512) se apresenta em um único volume, os conteúdos presentes na 
obra são os indicados nas propostas curriculares e estão sempre relacionados à Ciência, 
Tecnologia e Sociedade, e às questões de cunho histórico, trazendo elementos para uma 
reflexão sobre o papel da Química na sociedade. 

Os autores desta obra assinalam que a sociedade contemporânea requer dos 
estudantes além dos convencionais muitos outros conhecimentos e novas habilidades. É neste 
momento que o conhecimento químico é revelado, pois vivemos em uma sociedade 
puramente científica e tecnológica que exige do cidadão atitudes para um modelo de 
desenvolvimento que garanta a existência de gerações futuras. Isso implica compreensão de 
um conhecimento mínimo para a compreensão da ciência, da tecnologia e das inter-relações 
sociais e para o desenvolvimento de atitudes e valores. 

A obra toma como questão norteadora a contextualização, sendo que algumas 
questões possuem um caráter multidisciplinar. As questões relativas à historia da Ciência e as 
relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade sugerem uma compreensão integrada da 
Química como demonstrado pelos autores no capitulo I da obra “Química, Tecnologia e 
Sociedade” destacando o tema “Lixo: material que se joga fora?”.  

Nos capítulos em que aborda os problemas ambientais, os autores apresentam 
posições divergentes, procurando mostrar as disputas que existem em torno de um 
determinado tema. A obra trata das questões ambientais a partir dos problemas vivenciados, 
principalmente por aqueles rotineiros e preocupantes derivados do desenvolvimento técnico-
científico. 

Livros distribuídos no segundo triênio – 2012, 2013 e 2014. 
Para este novo triênio foram escolhidas mais cinco obras das quais duas já 

pertenciam ao grupo de obras do primeiro triênio, portanto serão analisados três novas 
recomendadas pela comissão do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio – 
PNLEM. 

25159COL21: Química – Meio Ambiente – Cidadania – Tecnologia – vol. 1, 2, 3 
da autora Martha Reis, 1. ed. Editora FTD, 2010; 

25164COL21: Química para a nova geração – Química Cidadã – vol. 1, 2, 3 dos 
autores Eliane Nilvana Ferreira de Castro; Gentil de Souza Silva; Gerson de Souza Mól; 
Roseli Takako Matsunaga; Sálvia Barbosa Farias; Sandra Maria de Oliveira Santos; Siland 
Meiry França Dib e Wildson Luiz Pereira dos Santos; 1. ed., Editora Nova Geração, 2010; 
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25174COL21: Ser Protagonista – Química – vol. 1, 2, 3 do autor Julio Cesar 
Foschini Lisboa, 1. ed. Edições SM, 2010. 

A obra 25159COL21 nos três volumes faz uma abordagem contextual utilizando 
textos que se relacionam com a temática proposta pela autora “ciência tecnologia-sociedade e 
ambiente”. Com relação aos conteúdos químicos estes são apresentados por meio de uma 
proposta metodológica, cujo objetivo é construir conceitos a partir da leitura, interpretação, a 
análise e a discussão de notícias presentes na mídia, especialmente textos jornalísticos e de 
divulgação científica. 

Da maneira como a autora explora os textos nas obras possibilita um ensino mais 
dinâmico e envolvente. Cada trecho de um texto motiva uma questão que será respondida no 
decorrer dos capítulos, na medida em que o conteúdo previamente apresentado forneça o 
devido suporte para discussão e respostas das questões. A figura e o texto da Unidade I, p. 10 
“Umidade relativa do ar – Chuvinha até o fim de semana” é um exemplo desse tipo de 
abordagem. 

As questões levantadas durante a apresentação dos textos são exploradas 
progressivamente ao longo da obra, destacando elementos que possibilitam discussões sobre o 
ambiente, o cotidiano e a cultura química. Nesse sentido, surgem questões socioeconômicas, 
políticas, culturais e ambientais em nível nacional e global, como, por exemplo, a exploração 
do petróleo, o consumismo, as consequências do uso das drogas, a degradação do ambiente e 
a produção industrial. Essas questões problematizam a abordagem dos conceitos, à medida 
que o conteúdo químico é apresentado. 

A obra também valoriza os diferentes contextos regionais e étnicos, com imagens e 
reportagens das diversas regiões brasileiras. O material destaca, nesse viés, situações 
relevantes do ponto de vista ambiental, como, por exemplo, a ocorrência de furacões, 
enchentes, tempestades, poluição nos diversos biomas e a diversidade nacional. 

A obra 25164COL21 apresenta uma proposta voltada para a formação cidadã, 
evidenciada pelo propósito de se atingir uma educação para a cidadania, com posturas éticas e 
críticas, tomando como foco questões ambientais relacionadas à Química. Os conteúdos são 
contextualizados numa relação com a tecnologia e com questões ambientais emergentes da 
atividade química na sociedade.  

Na obra 25174COL21 as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 
caracterizam-se opção para a abordagem de forma interdisciplinar e contextualizada da 
dimensão ambiental e dos problemas contemporâneos vinculados ao conhecimento químico, 
garantindo condições para que os estudantes entrem em contato com a cultura científica atual.  

Nesta obra, os textos sugeridos para leitura e os textos que fecham os capítulos, estão 
relacionados com a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade. Para discutir essa temática o 
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autor criou na obra uma seção denominada Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) onde 
aparece, ao lado de uma fotografia, ilustração, gráfico ou mapa, um texto predominantemente 
científico (artigo inteiro ou fragmento, extraído ou adaptado para fins didáticos), veiculado 
nos meios de comunicação confiáveis e especializados (revistas, jornais, sites da internet, 
etc.). Exemplo de como o autor trata a CTS em sua obra está evidenciada na p. 25 onde se tem 
na seção CTS o tema Ciência, Tecnologia e Sociedade: sobre o natural e o artificial ou 
sintético. Trata-se de um texto escrito por Bateson (2003) intitulado Sobre a naturalidade das 
coisas. In: as coisas são assim, publicado no site Companhia das Letras. 

De acordo com o autor esta temática estimula o estudante a discutir e refletir sobre a 
associação da Química com o sintético ou artificial. Se o professor contextualizar a temática 
sugerida pelo autor tomando como o foco a Amazônia ele poderá utilizar as informações a 
respeito das plantas fitoterápicas (chás tradicionais receitados pela população tradicional – os 
curandeiros, as bezendeiras, etc.) e em contraposição, pode comentar sobre os remédios que 
são produzidos industrialmente (sintéticos) e que trazem benefícios para a população. O 
professor poderá com esse tema enfatizar que o conhecimento da linguagem científica é 
condição essencial para a compreensão das informações contidas nos bulas de remédios, nos 
rótulos de alimentos, de produtos de limpeza entre outros.  

De modo geral as obras analisadas procuram desenvolver os conteúdos conceituais, 
atitudinais e procedimentais da Química, buscando valorizar as relações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Considerações Finais 

 
As análises das obras demonstraram que os autores estão buscando seguir as 

orientações estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares para Ensino Médio (2000): o 
aprendizado de química deve possibilitar ao estudante a compreensão tanto dos processos 
químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico que esteja em estreita 
relação com as aplicações tecnológicas e implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas (2000). 

Foi constatado que a abordagem CTS se apresenta de modo contextualizado nos livros 
de Química, mas, enquanto o professor não transformar a sua prática docente numa prática 
dialógica, oferecendo possibilidades de aprendizagem, orientando o estudante a não 
reproduzir as respostas prontas dos livros e que expresse sua própria visão de mundo, pouco 
poderá ser feito. Práticas pedagógicas diferenciadas, mais eficazes e motivadoras, sustentadas 
pela CTS possibilitam um ensino de qualidade e significativo. 
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Resumo 
Neste trabalho, analisamos as possibilidades de engajamento de professores em formação inicial quanto à 
utilização da Abordagem Temática em práticas educativas. Essa proposta foi decorrente de um trabalho 
envolvendo a vivência deles com a Abordagem Temática, fundamentada em pressupostos de Paulo Freire e do 
movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade, juntamente com discussões sobre currículo. Neste sentido, buscamos 
investigar: Como os professores em formação inicial posicionam-se frente à possibilidade de realizar 
encaminhamentos curriculares pautados pela Abordagem Temática durante seu estágio curricular ou no decorrer 
da prática profissional? Como recurso metodológico, utilizamos a Análise Textual Discursiva com a finalidade 
de analisarmos os questionários respondidos ao final do trabalho com os professores em formação inicial. Os 
resultados são discutidos tendo como eixo três categorias articuladas entre si: Cotidiano como Ponto de Partida, 
Da Fragmentação Disciplinar à Interdisciplinaridade e Abordagem Temática: reconfiguração curricular ou nova 
metodologia? Com as análises, identificamos posicionamentos favoráveis à Abordagem Temática e novas 
concepções de currículo, mas, também, falas alinhadas a concepções de linhas de pesquisa tradicionais, 
possivelmente, devido às suas trajetórias escolares. 
 
 
Palavras-chave: Freire-CTS. Currículo. Abordagem Temática. 
 
 
Abstract 
In this paper, we analyze the possibilities of engagement of future teachers in relation to the use of Thematic 
Approach in educational practices. This proposal is resulting from a job involving the their experience with the 
Thematic Approach, based on assumptions of Paulo Freire and the Science-Technology-Society movement, 
along with discussions about curriculum. In this sense, we investigate: How teachers, in initial training, position 
themselves against the possibility of perform curricular referrals guided by the Thematic Approach during their 
traineeship or in the elapse of the professional practice? As a methodological resource, we used the Discursive 
Textual Analysis, to analyze the questionnaires answered, at the end of the work with the future teachers. The 
results are discussed considering as three interconnected categories: Everyday Life as a Starting Point, From the 
Disciplinary Fragmentation to the Interdisciplinary and Thematic Approach: curricular reconfiguration or new 
methodology? With the analysis, we identified positions favorable to the Thematic Approach and new 
conceptions of curriculum, but also the statements aligned to conceptions of traditional lines of research, 
possibly due to their school history. 
 
 
Keywords: Freire-CTS. Curriculum. Thematic Approach. 
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Encaminhamentos Teórico-Metodológicos 

 

 Hoje, podemos constatar que a educação brasileira apresenta um quadro que carece de 

cuidados e atenção: a repetência é elevada e corriqueira, a desistência escolar não é fato 

isolado e casos de revolta passam a ser rotina, seja por estudantes ou professores. Para Auler 

(2003) esse panorama apresenta algumas características que podem potencializar os fracassos 

elencados acima: é disciplinar, propedêutico e fragmentado. Auler e Delizoicov (2001) e 

Auler (2003 e 2007), dentre outros autores, defendem a reorientação do atual panorama 

educacional focando na interdisciplinaridade, no aprender participando e abordagem temática. 

As propostas desses autores estão fundamentadas em pressupostos do educador Paulo Freire e 

em referenciais ligados às repercussões educacionais do movimento Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS), mais especificamente na aproximação crítica desses referenciais. 

 Em termos de práxis educacional, a aproximação Freire-CTS está fundamentada no 

fato de ambos referenciais postularem configurações curriculares estruturadas em torno de 

temas da vivência dos estudantes. Vinculado à essa aproximação Auler (2007) sinaliza 

caminhos/parâmetros para a educação em ciências em torno de três dimensões a serem 

consideradas: (i) currículo a partir de temas/problemas reais; (ii) dimensão interdisciplinar no 

enfrentamento desses temas; (iii) postulação da participação pública em temas sociais 

marcado pela Ciência-Tecnologia (CT), bem como a ampliação do conceito de participação. 

Já Santos (2008) traz fundamental contribuição à aproximação sendo que a articulação Freire-

CTS pode “resgatar a agenda política do movimento CTS” (p. 125). 

 Trabalhar na perspectiva desse campo teórico em construção e expansão requer, além 

de teorizações, constantes avaliações das práticas desenvolvidas sob esse corpo teórico em 

construção (DALMOLIN, ROSO e AULER, 2008; SANTOS et al., 2010; DALMOLIN et al., 

2011; e SANTOS et al., 2011), e a formação de educadores engajados nessa perspectiva, 

aspecto central no presente trabalho. Não bastam apenas sinalizações, por vezes em forma de 

cartilhas, de procedimentos a serem cumpridos, mas sim na formação de profissionais que 

tenham a oportunidade de discutirem, bem como vivenciarem tais práticas, sob pena de 

carência em sua formação profissional no que concerne este, ou qualquer outro, corpo teórico. 

 Nesse sentido, o trabalho desenvolvido constituiu-se em duas dimensões 

interdependentes: (i) desenvolvimento de um tema junto a duas turmas de professores em 

formação inicial de um curso de Licenciatura em Física, na disciplina de Didática da Física, 

da Universidade Federal de Santa Maria, e discussões acerca das teorias de currículo e (ii) 

avaliação de suas opiniões no que concerne ao possível engajamento à perspectiva teórica 
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trabalhada e discutida, através de questionários, aplicados ao final das atividades. O tema 

desenvolvido junto aos professores em formação inicial foi o Sol, Luz e Vida (SLV). 

 A estrutura da temática SLV, tem como eixo articulador a conservação e degradação 

da energia. A partir deste, perpassam conhecimentos relacionados com a origem do Universo, 

fusão nuclear (Sol), radiação eletromagnética, fotossíntese, ciclo do carbono, formação de 

combustíveis fósseis, combustão/emissão de poluentes. A temática aborda discussões acerca 

de questões controversas relacionadas aos modelos de transporte público e particular e as 

possíveis implicações a sociedade e ao meio ambiente. 

 Na temática, os temas, complexos por natureza, requerem o aporte de conhecimentos 

de diferentes campos disciplinares, como conhecimentos de química orgânica (em geral 

trabalhados, na química, no terceiro ano do ensino médio), de termodinâmica (trabalhada, na 

física, no segundo ano do ensino médio), de biologia, como fotossíntese (muitas vezes, 

trabalhada no primeiro ano). Além disso, as mudanças climáticas, não ocorreram em qualquer 

organização social, mas no contexto da lógica consumista/capitalista. Portanto, uma 

compreensão mais ampla requer, dentre outros, conhecimentos de história e sociologia. 

 Referente à avaliação dos professores em formação em relação ao possível 

engajamento à perspectiva teórica trabalhada e discutida, emerge o problema de pesquisa: 

Como os professores em formação inicial posicionam-se frente a possibilidade de realizar 

encaminhamentos curriculares pautados pela abordagem temática durante seu estágio 

curricular ou no decorrer da prática profissional? Em termos de detalhamento do problema, os 

objetivos foram (i) identificar e analisar as manifestações dos professores em formação inicial 

quanto ao desenvolvimento de conhecimentos científicos vinculados a temática SLV, (ii) 

identificar e analisar contribuições e lacunas para a formação desses profissionais e (iii) 

sinalizar encaminhamentos para a educação em ciências, no sentido de contemplar interações 

CTS. 

 Em termos de caracterização, a pesquisa é de cunho qualitativo, isto é, uma pesquisa 

que “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13).  Quanto ao tipo de pesquisa, 

adotamos a pesquisa participante, que teve seu surgimento devido ao questionamento de 

alguns pesquisadores, quanto à finalidade do conhecimento produzido, bem como o uso e a 

benefício de quem estava esse conhecimento. Estes sentiram a necessidade de que 

pesquisadores e pesquisados se tornassem sujeitos comuns na produção de conhecimento 

buscando a transformação de estruturas sociais desigualitárias (HAGUETTE, 1987). 
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 Enquanto dinâmica de análise dos questionários, do material empírico, procedemos de 

acordo com a Análise Textual Discursiva (ATD) onde, segundo Moraes (2003), a partir de um 

conjunto de textos produz-se um novo texto descrevendo e interpretando sentidos e 

significados destes textos iniciais. 

 Na ATD o processo inicia pela definição e delimitação do corpus, conjunto de 

informações reunidas em forma de texto, imagens ou outras expressões lingüísticas. Após, 

tem início um processo recursivo de análise estruturado em três etapas: (i) 

desconstrução/unitarização dos textos, (ii) a categorização, onde são agrupados elementos 

com significados semelhantes, conjunto de elementos que compõe as categorias, e (iii) 

validação e comunicação do novo emergente, onde são produzidos os metatextos analíticos a 

partir das categorias e subcategorias resultantes da análise. Os metatextos são compostos de 

descrições e interpretações, onde representam o contexto de compreensão e teorização dos 

fenômenos investigados. A descrição e interpretação referidas são pautadas pelas perspectivas 

teóricas dos analistas, nesse caso a aproximação crítica Freire-CTS, já apresentada. 

 

Resultados 

 

Cotidiano como Ponto de Partida 

 Entendemos a escola como meio/lugar de transformação social, no qual, o estudante 

não deve ser mero receptor de informações, e sim, um sujeito apto a tomar decisões, 

argumentar e ser crítico diante de situações no seu entorno. Assim, para que seja possível essa 

transformação, entendemos como necessárias discussões e práticas educativas pautadas por 

uma ampla mudança, que incide, também, no currículo. Há a compreensão de que a inserção 

do cotidiano, do contexto do estudante, seja o ponto de partida da construção do 

conhecimento, evidenciando a necessidade de repensar/reconfigurar o currículo 

tradicionalmente trabalhado. 

 O discurso curricular em torno apenas das disciplinas, dos conteúdos científicos, já 

vem sendo problematizado. Cada vez mais, está se assumindo a necessidade de integrar o 

contexto do estudante ao processo educacional.  No entanto, o que ocorre muitas vezes, é que 

o cotidiano é trazido pelo professor, como aplicação do conteúdo disciplinar, este pré-

definido, ocorrendo apenas no final de cada discurso. Essa visão foi identificada em falas de 

professores em formação inicial (PFI), onde estes afirmam “[...] foi possível interligar 

conceitos físicos, Sol, luz e vida usando exemplos cotidianos, o que fortemente facilita a 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 42



compreensão” (PFI-A), e também, “[...] Ficou mais claro o quão fundamental é que o aluno 

possa relacionar os assuntos que aprende com o seu cotidiano [...]” (PFI-B). 

 De outra maneira, o contexto vivenciado pelo estudante deveria ser o ponto de partida 

na construção do conhecimento, e não, a complementação/aplicação do conteúdo que está 

sendo trabalhado. Segundo Moraes (2008), os conteúdos disciplinares não deveriam ser o 

ponto de partida, mas sim articulados ao currículo. Assim, isso implicaria em uma mudança 

de direção na construção dos currículos, tendo como partida os conhecimentos e as 

necessidades dos estudantes. 

 Neste sentido, há falas que sinalizam a percepção desta inversão curricular: “[...] 

acredito ser indispensável ao menos à tentativa de utilizar temas reais e atuais do aluno na 

abordagem em sala de aula para o ensino de física” (PFI-C). Ainda: “a temática vista torna a 

ciência mais interessante de ser estudada, pois traz a realidade e interdisciplinaridade para o 

entendimento do tema e usando esse para desenvolver conteúdos importantes da ciência” 

(PFI-D). Há um PF, que, inicialmente entendia o cotidiano como aplicação dos conceitos 

científicos, sendo que, no término do trabalho desenvolvido, percebeu a importância de uma 

inversão na lógica de organização curricular: 

 
Meu pensamento antes de fazer esta disciplina era, penso eu, como o da maioria, 
ensinar os conceitos para aplicar depois. Hoje vejo e levarei comigo em minha 
formação profissional que para ensinarmos precisamos partir de um assunto do 
mundo deles, em que eles vivem e assim chegar onde quero, ou seja, nos assuntos 
relacionados à física (PFI-E). 

 

 Para Moraes (2008), o cotidiano/contexto das pessoas, pode ser entendido como a 

linguagem e o discurso que elas dominam. Assim, um currículo efetivamente contextualizado, 

deveria partir do que os estudantes conseguem falar e se expressar sobre o mundo, sobre a 

realidade vivida. Segundo o mesmo autor, as atividades desenvolvidas em sala de aula, nessa 

perspectiva, passam a ter um significado relevante, visto que são estabelecidas pontes entre os 

saberes populares e o discurso social já dominado pelos estudantes. 

 Uma maneira de se trabalhar com temas significativos, é a proposta de Freire (2005) 

de investigação temática, que ocorre considerando dúvidas, anseios e realidade dos 

educandos. Dessa forma, o conteúdo programático tem como ponto de partida a investigação 

da temática realizada, e não mais os conteúdos que seriam simplesmente transmitidos aos 

estudantes, sendo os conteúdos disciplinares ferramentas culturais que contribuem para o 

entendimento do tema. Segundo o mesmo autor, os temas chamados de geradores, resultam de 

um processo denominado de investigação/redução temática, onde investigar o tema gerador é 
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investigar o pensar dos homens sobre a realidade, é investigar sua atuação sobre a realidade, 

que é sua práxis. 

 Delizoicov (1991), baseado em pressupostos freirianos, dinamiza a 

investigação/redução temática em cinco etapas: i) levantamento preliminar – reconhecer o 

ambiente em que vive o educando e sua situação sócio-econômico-cultural; ii) escolha de 

situações que sintetizam as contradições vividas, e a escolha de codificações; iii) realização de 

diálogos descodificadores, obtendo destes os temas geradores; iv) redução temática – consiste 

em um trabalho de equipe interdisciplinar, com o objetivo de elaborar o programa e identificar 

quais conhecimentos são necessários para a compreensão dos temas; v) desenvolvimento do 

programa em sala de aula. Criar condições para que os estudantes, professores, comunidade 

local e escolar sejam sujeitos da construção do conhecimento, possibilitando que todos façam 

parte de uma investigação/redução temática, trazendo o mundo vivido pelos estudantes como 

objeto de seu estudo, segue como horizonte para uma possível transformação e prática social. 

 

Da Fragmentação Disciplinar à Interdisciplinaridade 

 

 Em algumas das manifestações dos PF, eles indicam que ficou claro o “quão 

fundamental é que o aluno possa relacionar os assuntos que aprende com o seu cotidiano e 

também com as outras disciplinas que estuda” (PFI-F), já outro pôde rever suas concepções 

quanto às relações entre as áreas do conhecimento, em suas palavras “achava que cada área 

não dependeria de outras e hoje vejo que cada área é vinculada a outra” (PFI-G). Essas 

manifestações vinculam-se à orientação dada, em muitos encaminhamentos relativos à 

abordagem temática, quanto ao objeto de estudo, ou seja, o tema de estudo: temas reais, da 

vivência dos estudantes5. Não se pode pensar em um tema real sem considerar a 

interdisciplinaridade, a realidade não é “etiquetada” disciplinarmente. Para Dagnino (2010), 

“nenhum problema social vem com uma etiqueta que diga „eu sou da sociologia‟, „eu sou da 

economia‟, „eu sou da antropologia‟ [...] os problemas são multidisciplinares” (p. 297). Os 

temas reais, que podem ser objeto de estudo escolar, também apresentam essa característica, 

eles não são “da física”, “da história”, “da química”, etc. Eles apresentam aspectos que podem 

ser enfrentados por diversas disciplinas, cada uma com sua visão em relação ao tema que 

pode contribuir para a ampla compreensão, ou mesmo enfrentamento deles. 

                                                 
5 Questões relacionadas à vivência dos estudantes, cotidiano e gênese dos temas são objeto das demais categorias 
desse trabalho. 
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 A disciplinaridade, a fragmentação, é oriunda da filosofia de Descartes, visto que ele 

defendia a divisão do todo em suas partes constituintes, a redução do complexo ao simples, e 

o entendimento dessas partes implicaria no entendimento do todo, segundo sua concepção. 

Até certo ponto o entendimento cartesiano tinha fundamento, porém, o grande empecilho 

desse paradigma é a ausência da reintegração das partes, ou seja, a ausência de, por exemplo, 

sínteses integradoras dessas partes. Certamente é complicado o enfrentamento de um 

problema como um todo, há a necessidade de especificar, de direcionar, o olhar ao problema, 

mas tão fundamental quanto um bom recorte é a reintegração dessas partes para o 

entendimento do todo. Temas contemporâneos (mudanças climáticas, energias renováveis, 

sustentabilidade, consumismo, mobilidade urbana, inovações tecnológicas, etc.), complexos 

por natureza, não mais podem ser entendido segundo a lógica cartesiana, isso sinaliza os 

limites de explicação da realidade, segundo essa lógica. Entretanto, não parece coerente 

desconstruir totalmente a filosofia cartesiana destacando, apenas, seus pontos frágeis. Essa 

constatação parte de que, apesar de suas limitações, foi ela a base de todo o desenvolvimento 

de CT disponível hoje, sejam eles ligados a comunicações, saúde, transporte, segurança, etc., 

que foram muito eficazes nos séculos XVIII, XIX e XX, mas parecem não mais o ser. 

 A perspectiva teórica que fundamenta a interdisciplinaridade da temática SLV é a 

defendida por Delizoicov e Zanetic (2002), que “pressupõe um procedimento que parte da 

ideia de que as várias ciências deveriam contribuir para o estudo de determinados temas que 

orientam todo o trabalho escolar” (p. 13), ainda para esses autores “é como se o fenômeno ou 

situação fossem vistos através de uma lente que os decompõe segundo as diferentes luzes do 

conhecimento, permitindo revelar aspectos fragmentados da realidade” (p. 13). 

 Um conjunto de PF manifestou-se, de certa forma, contra a interdisciplinaridade 

considerando difícil a tarefa de um professor trabalhar com diversas disciplinas. Em suas 

palavras “daria essa temática em aulas extras junto com os professores de Biologia e 

Química” (PFI-H), “a temática poderia ser apresentada por uma equipe de professores (física, 

matemática, história, química, etc.)” (PFI-I). Realmente eles têm razão, não pode caber a um 

único profissional a tarefa de trabalhar todas as disciplinas, é inviável dominar todas as áreas 

do conhecimento. No entanto, a intenção sempre foi de mostrar aos PFI a possibilidade de 

realizar um trabalho diferente6, que requer, sim, a contribuição de professores das mais 

diversas áreas do conhecimento para que possam identificar como suas disciplinas podem 

                                                 
6 Parcela dos estudantes percebeu que a intenção era mostrar um trabalho diferente. Por exemplo, um estudante 
considerou que a temática SLV “mostrou como a física pode ser trabalhada de formas diferentes e de modo que 
possa integrar as outras disciplinas estudadas no ensino médio” (PFI-J). 
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contribuir para o enfrentamento do tema em estudo e planejar suas aulas nesse sentido. De 

forma alguma se defende o “professor polivalente”, como criticam Delizoicov e Zanetic 

(2002), entretanto, nesse contexto, era o possível a ser feito. Japiassu (1976) considera que as 

práticas interdisciplinares “devem apoiar-se sobre os fundamentos sólidos da grande 

competência de cada um em sua própria disciplina” (p. 196), aspecto que corrobora com a 

necessidade de uma equipe interdisciplinar e não a polivalência. Seria, então, necessário o fim 

das disciplinas? Entendemos que não, que as “disciplinas são plenamente justificadas 

intelectualmente, contanto que elas guardem um campo de visão que reconheça e compreenda 

a existência das ligações de solidariedade” (MORIN, 2008, p. 60). Ou seja, a existência do 

diálogo e cooperação entre os campos disciplinares, trocas de forma orgânica. 

 

Abordagem Temática: reconfiguração curricular ou nova metodologia? 

 

 Historicamente, no Brasil, os programas oficiais educacionais tem se caracterizado 

pela sua produção em gabinetes de Secretarias de Educação, os quais partem de documentos 

legais que são elaborados para orientar, condicionar e dirigir (SÃO PAULO, 1990), a 

exemplo desta situação tem-se os concursos vestibulares, geralmente com seu currículo, em 

uma compreensão reduzida do termo, próprio em forma de lista de conteúdos. Desta forma, na 

elaboração dos currículos escolares ainda predomina a característica de produção em outras 

instâncias e os professores são meros cumpridores destes que, na maioria das vezes, se 

apresentam de forma técnico-linear e disciplinar. 

 Para que haja mudanças nessa concepção, faz-se necessário que os professores estejam 

preparados, com ferramentas adequadas, que disponham de uma formação que os constituam 

críticos, construtores do conhecimento, pesquisadores sobre sua prática, capazes de 

reconhecer que além deles, os estudantes também têm saberes, mesmo que distintos dos seus. 

 Nesta perspectiva, a abordagem temática foi trabalhada com os PFI como uma 

proposta, uma possibilidade, de configuração curricular idealizada por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002). De acordo com os autores, a abordagem temática é uma perspectiva 

curricular em que a “lógica de organização é estruturada com base em temas, com os quais 

são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação 

científica da programação é subordinada ao tema” (p. 189). Também, foi trabalhada a 

dinâmica dos três momentos pedagógicos (3MP) (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2002), a qual é composta de: a) problematização inicial; b) organização do 

conhecimento; e c) aplicação do conhecimento. 
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 Com a análise dos questionários evidenciamos que houveram problemas no 

entendimento, por parte de alguns PFI, do que foi proposto, mesmo sendo discutida a 

necessidade de reconfigurações curriculares que não estejam restritas, apenas, a métodos e 

técnicas de ensino, onde alguns consideram a abordagem temática como uma nova 

metodologia: “foi um método de ensino bem interessante que nós aprendemos. [...]” (PFI-L). 

Mesmo, com uma interpretação equivocada, talvez devido a situações externas, como o pouco 

tempo de trabalho, e por ser realizado em apenas uma disciplina do seu curso de formação 

inicial, seguindo uma lógica diferente da qual estão acostumados, uma possível resistência a 

mudanças, ela, aparentemente, foi bem aceita e considerada como prática futura: “com certeza 

na realização de estágio procurarei introduzir este tipo de metodologia. Ela é muito eficiente e 

com certeza capaz de fazer o aluno interessar-se pela Física. [...]” (PFI-M). 

 Outros consideraram, também, a possibilidade do uso dos 3MP: “[...] esse trabalho foi 

uma experiência completamente nova [...], deixando claro que é difícil o processo de ensino, 

mas esta forma de ensino (3MP) mostrou-se muito mais instigante que a tradicional” (PFI-N).   

É fundamental na utilização dos 3MP que haja a dialogicidade em cada momento, com o 

objetivo de investigar as concepções trazidas pelos estudantes e, à medida que vão sendo 

discutidos os assuntos, o amadurecimento conceitual. No trabalho desenvolvido, isso foi 

identificado por alguns PF: “a idéia de como foi tralhado [...] estava muito interessante, pois 

havia espaço para o diálogo [...]” (PFI-O). E corroborado por outro, ao referir-se ao 

encaminhamento curricular apresentado: “[...] eu adotaria sim esta forma de encaminhamento 

do currículo, pois acredito que, assim, cada aluno poderia expor a sua opinião ao assunto o 

qual está sendo tratado e debater com os outros colegas e com o professor, o que enriqueceria 

o seu conhecimento” (PFI-P). Assim, para que haja uma educação problematizadora, é 

essencial que haja diálogo. Mas, esse não pode ser um diálogo qualquer, mas vinculado à 

situação de estudo e a realidade vivida pelo estudante. 

 Já uma grande parcela entendeu o propósito e concebeu a abordagem temática como 

uma possibilidade de configuração curricular. Foi entendida, pelos PF, como um possível 

caminho para os problemas do campo educacional: “ao adotar esse tipo de currículo, creio que 

estamos contribuindo para uma formação educacional mais ampla, capaz de encarar desafios, 

fazer questionamentos físicos, debater assuntos reais, do dia-a-dia dos alunos [...] eu 

considero possível levar esse currículo adiante [...]” (PFI-Q).  Entendida, também, como algo 

interessante e desafiador: “acho fundamental o currículo ser voltado a temas, pois torna a 

dinâmica do ensino mais interessante e proporciona também ao professor a „evolução 

conceitual‟ tornando as aulas interessantes e desafios diários” (PFI-R). 
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 Outra questão que carece ser considerada é a estrutura e organização curricular, ou 

seja, os programas escolares. Desta forma, houve o entendimento, por parte de alguns PF, que 

é possível uma nova configuração curricular, que a perspectiva tradicional de currículo, 

aplicada em muitas escolas, é algo a ser superado:  

 
Acredito ser possível o encaminhamento de currículos semelhantes, pois consegui 
entender que os atuais currículos usados nas escolas estão prontos, mas não é 
imutável, como professores podemos cumpri-los usando uma sequência diferente e 
trocar parte dos cálculos matemáticos por conceitos (PFI-S). 

 

 Assim, a tradição de currículos presididos pela lógica do controle técnico, tratado em 

termos de objetivos a serem atingidos, deveria ser repensada/problematizada. Não se pode 

mais aceitar um currículo restrito a um conjunto de decisões técnicas, que supõe-se neutras, 

pacotes a serem aplicados pelos professores, sem questionar. Defendemos uma configuração 

curricular baseada em temas, com a participação dos professores, um currículo autônomo, 

dinâmico, de construção coletiva, de participação docente e discente nas decisões e ações, na 

construção. Faz-se fundamental uma reforma, necessita-se de uma transformação, nessa 

perspectiva, de concepção libertadora de educação (FREIRE, 2005), capaz de possibilitar ao 

estudante uma educação que o torne crítico, reflexivo, dando-lhe condições de atuar em 

diferentes campos sociais.  

 

Considerações Finais 

 

 Após trabalho que envolveu a vivência de professores em formação inicial com uma 

proposta de abordagem temática, vinculada à discussões teóricas sobre currículo, fez 

necessário avaliar a possibilidade de engajamento desses professores na perspectiva 

trabalhada, aspecto central do presente artigo. Nesse sentido, o problema de pesquisa foi: 

Como os professores em formação inicial posicionam-se frente a possibilidade de realizar 

encaminhamentos curriculares pautados pela abordagem temática durante seu estágio 

curricular ou no decorrer da prática profissional? Em linhas gerais, é possível afirmar que 

parcela dos PFI posicionou-se favorável ao trabalho com a abordagem temática, já outros 

mantiveram-se em posição alinhada à pressupostos mais tradicionais.  Entretanto, o 

posicionamento dos PFI contrários à abordagem temática pode estar fortemente vinculado à 

organização do curso de licenciatura em física que eles frequentam, onde a grande maioria das 

disciplinas são de linha tradicional e alinhadas à linhas de pesquisa já não trabalhadas no 
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âmbito da educação em ciências. Hunsche (2010) aprofunda nessa dicotomização entre as 

linhas de trabalho do curso de licenciatura em física da UFSM. 

 Além disso, a fragmentação, a disciplinaridade são fortemente marcadas no meio 

acadêmico, dificultando uma visão e um trabalho interdisciplinar, talvez por isso a resistência 

de alguns PF quanto a proposta trabalhada. A fragmentação, a especialização, são 

consequências da resolução de problemas complexos, vivenciados pela sociedade moderna. 

No caso das disciplinas escolares, fica mais nítida, a separação das áreas do conhecimento. No 

entanto, não se nega a importância que se tem frente à especialização, isso porque, diante de 

inovações tecnológicas cada vez frequentes e conhecimentos com alta complexidade, não há 

como permanecer na ignorância de acreditar que há espaços para generalistas. No trabalho 

escolar, entendemos, bem como nossas referências teóricas, a especialização deveria assumir 

outra perspectiva de trabalho, o interdisciplinar, onde cada professor com a sua especialidade, 

tem consciência de suas limitações, desta forma, dialogando com as outras áreas do saber, 

tem-se a possibilidade de articular e resolver os problemas complexos da contemporaneidade. 

Nesta perspectiva, é fundamental que a educação aconteça de forma dialógico-

problematizadora, através de uma participação coletiva ampla, democratizando o processo 

educacional.  Desta maneira, a práxis – articulação crítica entre teoria e prática – necessita 

acontecer através do diálogo, da participação. E, a forma de diálogo que defendemos é na 

perspectiva freiriana, pois o diálogo referido por Freire (2005), não é um diálogo qualquer, o 

conteúdo do diálogo é o conteúdo programático da educação, e é na busca deste conteúdo que 

o diálogo deve estar presente. Desta forma, o diálogo é uma relação de comunicação e 

intercomunicação, que gera a crítica e a problematização da realidade. O diálogo é o 

“encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo não se esgotando, 

portanto, na relação eu-tu” (p. 91). 

 Em termos de sinalizações fica clara a necessidade de trabalhar, no âmbito da 

formação inicial de professores, perspectivas teóricas alinhadas às pesquisas da área, nesse 

caso da educação em ciências. Ainda, parece salutar que não apenas a abordagem temática 

seja foco das discussões nesses cursos, visto que consideramos ela com uma possibilidade de 

reconfiguração curricular. Referente a outras perspectivas podemos destacar, por exemplo, as 

situações de estudo (MALDANER, 2007), que podem abrir um leque de opções aos 

profissionais em formação. Entendemos como fecunda a possibilidade de opções e não apenas 

a repetição do que já foi feito que traz indícios de fracassos, como é o caso das linhas de 

pesquisa em queda, o que implica na necessidade de atualização dessas práticas. 
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ANÁLISE DO TEMA RADIOATIVIDADE NOS LIVROS DIDÁTICOS 
DO PNLDEM À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA E DE PRESSUPOSTOS C, T&S 
 
 

Fábio Dominguini1 
Glenda Clemes2 

Olivier Allain3 
 

Resumo 
Este trabalho resulta de um projeto de pesquisa do Instituto Federal de Santa Catarina-Campus Araranguá sobre 
o uso de videoaulas embasadas na teoria de aprendizagem significativa sobre radioatividade e consiste de uma 
análise de dez livros do PNLDEM (Plano Nacional do Livro Didático do Ensino Médio). Os critérios de análise 
fundamentaram-se, assim, na teoria de David Ausubel, bem como contemplaram questões relativas a um enfoque 
C, T, S&A. Procurou-se observar, desse modo, se os livros estão adaptados a uma aprendizagem significativa e a 
um olhar sobre ciência e tecnologia mais responsável e crítico. Obteve-se, num crivo organizado em forma de 
tabela, alguns elementos para uma reflexão por parte de educadores e subsídios para o desenvolvimento de 
possíveis pesquisas sobre o tema.  A análise aponta que, se a ausência de erros científicos, a organização 
conceitual e a inserção de temas sociais e ambientais nos livros demonstram preocupação e, às vezes, grande 
qualidade no tratamento dado ao tema da radioatividade, nem todos os livros abordam o tema de acordo com 
uma teoria de aprendizagem como a significativa, dando ênfase ao conhecimento prévio, por meio, por exemplo, 
de lembretes relativos aos subsunçores necessários à assimilação de novos conceitos e estabelecendo conexões 
entre os saberes. Alguns livros trazem informações que relacionem a radioatividade a questões sociais e 
ambientais, outros privilegiam uma abordagem conceitual, porém raros são os que associam o cuidado com a 
potencialidade de aprendizagem e a sequência conceitual aos fatores sociais e ambientais que marcam 
fortemente o tema da radioatividade. Estes dados ajudou os autores a construir um panorama didático para a 
construção de um vídeo sobre radioatividade, potencial organizador prévio em aulas sobre o tema, relacionado 
no final do trabalho.  
 
 
Palavras-chave: Radioatividade. Aprendizagem Significativa. PNLDEM. 
 
 
Abstract 
This work results from a research project of the Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá on the 
use of video classes grounded in the theory of meaningful learning about radioactivity and consists of an analysis 
of ten books from PNLDEM (National Textbook Program for Secondary Education). The analysis criteria were 
based on David Ausubel's theory, as well as on issues drawn from the C, T, S & A approach. We tried to 
observe, thus, if the books are adapted to a meaningful learning and a to a view of science and technology more 
responsible and critical. As a result, we obtained, organized in a table gathering the chosen criteria, some 
elements for a reflection from educators and subsidies for the development of possible research on the subject. 
The analysis indicates that the absence of scientific errors, the conceptual organization and the insertion of social 
and environmental issues in the textbooks demonstrate concern and, sometimes, great quality treatment to the 
subject of radioactivity, though not all books address the topic guided by a learning theory such as Ausubel's, 
with an emphasis on prior knowledge through, for example, reminders  or advanced organizers, so necessary for 
the assimilation of new concepts. Some books provide information that relate radioactivity to social and 
environmental issues, others favor a conceptual approach, but few are those that combine care with the capability 
of learning and conceptual response to social and environmental factors that strongly mark the topic of 
radioactivity. These data helped the authors to build an educational overview for the construction of a video on 
radioactivity, potential organizer prior to classes on the subject, related in final considerations. 
 
Keywords: Radioactivity. Meaningful learning. PNLDEM. 
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Introdução  

 

Este trabalho parte de um projeto de pesquisa do Instituto Federal de Santa Catarina 

Campus Araranguá sobre o uso de videoaulas embasado na Teoria da Aprendizagem 

Significativa e cujo tema é a radioatividade. Buscou-se, como subsídio para a construção do 

material audiovisual, mas também para outras possíveis pesquisas e elaborações sobre o tema, 

construir uma análise de dez livros do PNLDEM (Plano Nacional do Livro Didático do 

Ensino Médio), tanto de física do terceiro ano quanto de química do segundo ano, conforme 

se costuma apresentar o tema. Procurou-se observar, desse modo, se os livros estão adaptados 

a uma aprendizagem significativa e a um olhar sobre ciência e tecnologia mais responsável e 

crítico.  

Esta análise não consiste em avaliar os livros didáticos como um todo, mas sim em 

observar de que modo os livros apresentam o tema da radioatividade, quais os pontos 

considerados pelos autores deste trabalho como importantes que não são tratados e também se 

os autores dos livros buscam imparcialidade quanto aos benefícios e malefícios que o uso da 

radioatividade pode trazer. Inspirou-se, entre outros, dos trabalhos de Márcio Watanabe 

(2010), que desenvolveu uma hipermídia sobre o tema radioatividade visando uma 

aprendizagem significativa crítica, a qual apresenta reflexões pertinentes sobre o modo como 

o tema costuma ser tratado. Também tomou-se como referencial de abordagem do tema na 

ótica da teoria da aprendizagem significativa o livro de Damasio (2010), Perdendo o medo da 

radioatividade, que estrutura uma divulgação da radioatividade a partir da teoria de Ausubel.  

Porém, a fim de incorporar à inquietação pedagógica e cognitiva uma visão crítica 

acerca das dimensões sociais e ambientais do tema, os critérios para a constituição da tabela 

de análise fundamentaram-se, além da teoria de David Ausubel, em questões advindas das 

discussões do enfoque Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (C, T, S&A), conforme 

apresentadas por autores como Auler (1998), Bazzo (1998), Auler e Bazzo (2001) e Bazzo et 

al (2003).  

 

Fundamentação teórica 

 

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1963) trata da  maneira como 

os saberes são apreendidos por um aluno, de modo que isso seja significativo para ele. Tal 

aprendizagem se pauta na predisposição do aluno em aprender e, como fator isolado, naquilo 
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que o aprendiz já conhece (Moreira, 2006). A aprendizagem mecânica é preterida à 

significativa, embora lhe seja necessária, na medida em que esta teoria considera que a 

interação dos novos conhecimentos com a estrutura cognitiva prévia seja fundamental na 

aprendizagem. A aprendizagem se torna significativa quando gera aquisição de significados:  

 
A aquisição de significados, como já foi dito, é o produto da aprendizagem 

significativa. Ou seja, o significado real para o indivíduo (significado 

psicológico) emerge quando o significado potencial (significado lógico) do 

material de aprendizagem converte-se em conteúdo cognitivo diferenciado e 

idiossincrático por ter sido relacionado, de maneira substantiva e não 

arbitrária, e interagido com ideias relevantes existentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo. (MOREIRA, 2006, p. 27)  

 

Os conhecimentos primeiramente são captados pelo sujeito por meio de relações com o 

que ele  vê, sendo possível abrir portas para a formação de conceitos que antes não existiam, o 

que resulta em uma progressão no conhecimento. Segundo Masini (2011), de acordo com o 

crescimento do domínio conceitual do sujeito,  também se dá a diferenciação progressiva dos 

subsunçores. Estes são os conceitos adquiridos anteriormente pelo aluno, os quais são os 

responsáveis para a obtenção dos novos conceitos. Com tal diferenciação enriquece-se sua 

estrutura cognitiva. 

Após a formação dos primeiros subsunçores, os conhecimentos alteram-se através de 

assimilações com aqueles conceitos formados anteriormente.  

 
... de onde vêm os primeiros subsunçores? A resposta é formação de 

conceitos, um processo típico das primeiras conceitualizações, no qual os 

conceitos são construídos por descobrimento, geração e avaliação de 

hipóteses [...]. Uma vez construídos os primeiros conceitos subsunçores eles 

começam a servir de ancoradouro para novas conceitualizações e o processo 

da formação de conceitos, progressivamente, passa a ceder lugar a outro que 

é o da assimilação de conceitos. (MASINI e MOREIRA, 2011, p. 22) 

 

Uma aprendizagem significativa, por outro lado, também pode acontecer de maneira 

errada. Um conhecimento já existente para o sujeito pode impedir que ele perceba o assunto 

que será adquirido como algo novo, chamado por Bachelard de obstáculo epistemológico, 
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embora o erro também faça parte do processo de aprendizagem e é aceita por Bachelard como 

tal (1991). Por este motivo também, Ausubel afirma que o conhecimento prévio seria o fator 

que mais influencia na aprendizagem de um discente (MASINI e MOREIRA, 2011). Por 

exemplo, se um aluno aprende algo incorretamente, dará um primeiro significado errado e a 

assimilação ocorrerá da mesma forma, podendo formar uma espécie de "bola de neve". Isto 

pode acontecer porque este conceito, que por enquanto faz parte de um assunto novo, pode se 

tornar um subsunçor futuramente. Eis porque a aprendizagem significativa pode ser 

considerada como uma modificação sucessiva de um mesmo conceito. 

Este tipo de aprendizagem proposto por Ausubel não depende apenas de um professor 

que consiga relacionar os conteúdos em suas aulas com o cotidiano dos discentes, mas parte 

também, conforme mencionado acima, da vontade do aluno de querer aprender, uma pré-

disposição em absorver o novo tema.  

“Na verdade”, lembram Masini e Moreira (2011, p. 10): 

 

é uma ilusão pensar que levar em conta o conhecimento prévio, centrar o 

ensino no aluno, estimular o questionamento, propor atividades 

colaborativas e outras estratégias didáticas necessariamente levará à 

aprendizagem significativa, pois esta é progressiva, com rupturas e 

continuidades, e depende de o aluno se predispor a ela. 

 

Todo material didático torna-se, assim, “parcialmente significativo”, já que o 

significado está antes ou sobretudo nos alunos do que nos livros e vídeos. Estes têm, então 

“significado lógico” e os aprendizes têm “conhecimentos prévios especificamente relevantes” 

(MASINI e MOREIRA, 2011, p. 19). No entanto, este tipo de material deve buscar 

possibilitar que conceitos antigos sirvam de âncora, partindo do princípio que os subsunçores 

já foram apresentados em capítulos anteriores, no caso do livro, ou já mostrados e 

comentados, no caso de um vídeo. 

Ora, uma das formas mais comuns de inserção do público no tema da radioavidade são 

justamente assuntos social e ambientalmente relevantes, como as usinas nucleares, desastres 

como Chernobil ou Fukushima, tecnologias como a radioterapia, ou ainda a história do 

surgimento deste desenvolvimento da ciência, com os feitos de Marie e Pierre Curie, entre 

outros. Fica mais evidente, então, o vínculo do processo de construção da ciência e da 

tecnologia com o âmbito social, político, econômico e ambiental (BAZZO, 1998), mas 
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também as tensões ou conflitos entre os discursos peritos e leigos, entre as ações políticas e 

econômicas e a participação do público nos processos decisórios acerca de tecnologias e 

desenvolvimentos científicos (ALLAIN, 2007, 2010). Donde a possibilidade sobremaneira 

relevante de construção de um material pedagógico e estimule uma aprendizagem científica 

que leve a uma reflexão social.  

 

Metodologia  

 

A escolha dos livros para análise foi feita a partir dos livros didáticos de física e química 

presentes no PNLDEM, vigente até 2014. A elaboração dos tópicos a serem observados nos 

livros, a partir da fundamentação teórica teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e de 

movimento C, T, S&A, buscou contemplar vários aspectos. No que diz respeito à 

profundidade e organização do tema radioatividade, observou-se a quantidade, qualidade e 

sequenciação de conteúdo. Já para os que se referiam à teoria da aprendizagem significativa 

proposta por David Ausubel, foram utilizados critérios como: utilização de conceitos possível 

e previamente aprendidos e exercícios que potencializassem uma aprendizagem significativa. 

Por fim, o levantamento de debates e questões sociais foram incorporados aos critérios, 

organizados numa tabela para facilitar a comparação entre os livros. Desse modo, as 

características analisadas foram:  energia e aplicações nucleares, meio ambiente (alerta dos 

riscos), história da radioatividade, questionamento (se o texto proporciona ou incentiva debate 

sobre o tema), vantagens, desvantagens e contextualização, adequação presumida (nível de 

dificuldade dos termos empregados), uso de analogias e exemplos, ilustrações, linguagem 

(adequação para a idade dos alunos), veracidade, organização prévia e subsunçores 

levantados/relembrados (átomo, forças, elementos, número atômico, íons), organização de 

conceitos (conteúdo, ordem, relação) e, por último, os exercícios (se estabeleciam relações ou 

tendiam à aprendizagem mecânica). Apenas dois dos livros constantes do plano não foram 

contemplados no projeto por estarem indisponíveis. 

Os livros analisados são os de Pietrocola et al (2010), Xavier e Filho (2010), Penteado e 

Torres (2009), Alberto Gaspar (2012), Sant'anna et al (2010), Helou et al (2007), Toscano e 

Filho (2008), Martha Reis (2010), Julio Cezar F. Lisboa (2010), Kazuhito et al (2010) e 

Kantor et al (2010).  
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Resultados e Discussão 

  

Pode-se dizer que a análise proporcionou uma melhor visão da forma como o tema 

radioatividade é tratado nos livros didáticos direcionados ao ensino médio, tópico da física 

moderna cada vez mais influente na vida dos alunos. 

Vimos que, de modo geral, o tema está presente em todos os livros analisados, mas 

alguns destes não têm o que consideramos ser uma boa organização, deixando faltar tópicos 

importantes para a compreensão do tema. Notamos também que alguns autores se preocupam, 

na hora da explicação de pontos importantes, em destacar, por exemplo, o perigo de manuseio 

incorreto e da falta de um destino para o lixo nuclear. 

O primeiro ponto considerado foi o das aplicações da radioatividade, especialmente as 

que envolvem energia nuclear, por ser uma fonte tão comentada como alternativa para o 

futuro. Logo notamos que, se muitos livros tratam de radioatividade, nem todos dizem onde e 

como pode ser usada, fazendo com que os alunos não consigam relacionar o assunto com seu 

cotidiano. Desta maneira, perde-se a chance de oferecer um material potencialmente 

significativo, ainda segundo Ausubel. 

As aplicações da radioatividade fazem desta um grande objeto de estudo, pois já 

sabemos que com ela curamos pessoas graças à radioterapia, podemos datar fósseis, controlar 

pragas e principalmente que os elementos radioativos possuem uma grande energia 

armazenada, que é utilizada em Usinas Nucleares. No entanto, seu mau uso pode ser 

altamente nocivo à saúde humana. Alguns autores dos livros analisados tratam das aplicações 

em textos complementares ou informativos, com imagens ilustrativas, mas que na maioria das 

vezes não chegam a evocar formas de uso dessas tecnologias. Livros como o escrito por 

Martha Reis, Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia, (2010) apresentam uma visão 

dos benefícios do uso da energia Nuclear, tomando como foco principal as usinas de Angra 

dos Reis, as únicas situadas no Brasil com dois reatores em funcionamento e um em 

implantação. Além de pontos positivos, também há pontos negativos a serem tratados, como o 

problema do armazenamento do lixo radioativo. 

Observou-se uma semelhança entre os livros nessa área de estudos: todos os autores que 

apresentam alguma utilidade da radioatividade usam a energia nuclear como principal função, 

devido à forte demanda energética que existe atualmente no mundo. A concentração de 

energia em uma pequena amostra de material radioativo faz com que seja uma das possíveis 

alternativas. Alguns acontecimentos ficaram marcados como uma mancha negra na história, 
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muitas pessoas já estudaram ou se lembram de acidentes marcantes como o de Chernobyl, 

que, além de tornar uma enorme área inabitável, também matou uma quantidade incalculável 

de pessoas devido a sua contaminação através do ar. Outro ponto muito lembrado é o acidente 

ocorrido em Goiânia, cujas vitimas sofrem até hoje com os danos causados pela exposição ao 

material radioativo.   

O segundo fator analisado também é de suma importância, por se tratar do lixo 

radioativo e os impactos ao meio ambiente causados pela radiação e seus derivados. Nota-se 

que a maioria dos livros nem chegam a tratar desse assunto, e, quando tratam, acabam se 

limitando apenas à questão do lixo produzido pelas Usinas Nucleares. Os livros didáticos 

mostram-se deficientes no tratamento dessas tecnologias. Cada autor trabalha o tema de uma 

forma diferente, alguns explorando os efeitos na natureza, outros mostrando as implicações no 

corpo humano, sempre relatando o alto tempo de vida ativa do material radioativo. Alguns 

autores unem o tema com os acidentes já ocorridos e fazem um paralelo com o que aconteceu 

nestes locais após o evento. O livro de Xavier e Filho (2010) traz uma interessante abordagem 

dos impactos da radioatividade no meio ambiente, mostrando pontos positivos, como a não 

emissão de gás, e pontos negativos, como a poluição dos sólidos e efeitos nocivos à saúde.  A 

criação de textos que assimilam os dois lados pode formar uma opinião própria criada pelos 

alunos através de um estímulo realizado pelo professor. 

O terceiro ponto analisado é a história por trás da descoberta dos elementos radioativos. 

Notamos que muitos autores debruçam-se longamente sobre a contextualização histórica, 

enquanto outros se limitam a apenas citar os nomes mais importantes. Este fator pode ser 

considerado de grande importância para a compreensão por parte do aluno, que, ao 

acompanhar o desenvolvimento dos estudos, as descobertas realizadas e das tecnologias 

envolvidas, pode construir um melhor conhecimento, compreendendo o que significa cada 

termo e como se chegou a ele ao longo do tempo. 

Pode se notar unanimidade nos livros sobre o cientista mais importante: Marie Curie 

sempre é citada, assim como seus principais feitos, inclusive o de ser a primeira mulher a 

ganhar um premio Nobel e ser o primeiro cientista a ganhar este prêmio em duas disciplinas. 

O livro do autor Carlos A. Kantor (KANTOR et al, 2010) contém um texto 

complementar chamado “Ciência e Tecnologia a Serviço da Guerra”, no qual ele conta a 

história relacionada ao projeto Manhattan, que criou as bombas usadas em Hiroshima e 

Nagasaki na segunda Guerra Mundial. Este pequeno trecho deixa claro que apesar do projeto 
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não ser algo “bom”, houve várias descobertas científicas naquela época que só puderam 

ocorrer por meio deste projeto. 

Outro importante aspecto analisado neste trabalho diz respeito à forma como o livro 

envolve o aluno, se promove questionamentos e procura levar a uma evolução conceitual. 

Neste ponto procuramos verificar se o livro era só um instrumento de auxílio ao professor ou 

se também poderia ser um material de pesquisa por parte dos alunos. Criar formas de chamar 

atenção dos alunos é um desafio grande para o professor, e o livro pode ser peça fundamental 

na hora da formulação de uma aula diferenciada. A utilização de materiais alternativos, 

criação de debates, questionamentos que envolvam raciocínio e formas diversas de textos 

complementares pode aumentar muito o interesse por parte do leitor em relação ao tema. 

Um fator positivo encontrado é que as novas versões dos livros trazem questionamentos 

durante ou logo após cada tópico, o que auxilia o professor na hora da escolha da atividade a 

ser desenvolvida, fugindo das formas tradicionais, que colocam as questões no final de cada 

capítulo, muitas vezes já desligadas do assunto. 

Alguns autores trazem ainda no começo de seus capítulos perguntas sobre curiosidades 

que serão respondidas ao longo do mesmo. Esta é uma ferramenta que o professor pode 

utilizar para chamar a atenção dos alunos para o novo tema, como por exemplo no livro Física 

para ensino Médio (KAZUHITO et al, 2010), que abre questionando se a Física nuclear é boa 

ou ruim, levando à manifestação dos alunos em relação ao assunto. 

Para avaliarmos a adequação presumida da linguagem ao possível leitor, observamos 

quais os termos, as analogias e exemplos utilizados para o entendimento dos alunos. A 

possível assimilação dos conceitos por parte dos alunos tem estreita relação com estes 

aspectos discursivos (VIEIRA, 2007). Um bom exemplo de livro que, presumidamente, 

apresenta boa adequação é Física em contextos, de Maurício Pietrocola (PIETROCOLA et al, 

2010), que aborda assuntos do cotidiano para a explicação do tema. Os alunos podem se valer 

as analogias usadas no livro, como grãos de areia e tijolos em construções, para a 

compreensão do assunto. Outro ponto que merece destaque neste livro é a organização 

conceitual, que vai do geral para o particular, desde definições mais amplas até as mais 

específicas. 

No ponto seguinte, analisamos as ilustrações e sua eficácia para um melhor 

entendimento do assunto. Os livros que trazem processos ilustrados relacionados ao cotidiano, 

como fissão e fusão por exemplo, podem ser assimilados mais facilmente (um exemplo típico 

é o sol) já que não podem sem vistos a olho nu. Os autores do livro Física e Realidade, Carlos 
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Toscano e Filho (2008), empregam imagens adicionais, como aparelhos de radioterapia, 

contador Geiger (aparelho que mede a quantidade de radioatividade no ar) e quarks, além de 

ilustrações sobre reação em cadeia e partículas alfa e beta. Todas as imagens eram bem 

apresentadas e continham legendas bem esclarecedoras. 

Como observamos livros de física e química dos segundos e terceiros anos do ensino 

médio, um ponto a ser analisado era a adequação da linguagem empregada nos livros à 

suposta idade dos alunos em cada série. Se os termos utilizados facilitavam o entendimento de 

um assunto que é complexo se estudado a fundo. O livro Compreendendo a Física, de Alberto 

Gaspar (2012), não trazia distinção entre conceitos novos e antigos (já vistos em outros 

capítulos), além de apresentar uma organização complexa por não separar textualmente os 

tópicos e abordar o assunto com termos novos todos muito próximos uns dos outros. 

Em termos de organização conceitual, começamos com o que chamamos de 

“organização prévia”. Neste tópico analisamos o uso de conceitos prévios necessários à 

compreensão dos novos, os subsunçores, sobre o tema. Verificamos se foram relembrados ou 

citados e de que modo se apresentam. Entre estes conceitos, observamos em algumas obras 

chamadas de capítulos anteriores como uso desta organização, e as definições de átomo, 

forças, elementos e outros para o aluno assimilar com o entendimento do novo conteúdo. Mas 

muitos dos livros não se valiam de recursos eficientes de recapitulação ou rememoração 

conceitual. A respeito da organização dos conceitos do tema radioatividade, consideramos 

ordem destes conceitos como fundamental para o entendimento científico do assunto, como 

por exemplo, relembrar a definição de número atômico para explicar os processos de fissão e 

fusão. A relação entre um tópico e outro como decaimento e isótopos também foi observado. 

Neste ponto cada autor se destaca de uma maneira específica, como o livro de Toscano e 

Filho (2008) que contém várias chamadas para capítulos onde o conceito já existente foi 

explicado. Pietrocola et al retomam cada ponto importante, explicando-o novamente e 

inserindo-o no novo tema. Vale frisar, contudo, que, como muitos dos livros não traziam 

todos os conceitos que nós consideramos relevantes, tal organização também não se verificou 

efetivamente em muitos das obras.  

Nos exercícios, buscamos o estabelecimento de relações com os assuntos anteriores 

apresentados no livro ou se favorecem uma aprendizagem dita mecânica, de acordo com a 

qual aprende-se um tópico por vez e os exercícios do respectivo assunto aparecem logo depois 

e se visa à memorização e repetição da lição. Os livros Física e Realidade e Quanta Física, dos 

autores Toscano e Filho (2008) e Kantor et al (2010), trazem atividades que tentam 
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contextualizar o tema e abordar subsunçores, além de quadros chamados “Faça Parte”, que 

são exercícios que trazem assuntos anteriores. 

No aspecto que denominamos “informações”, notamos como um ponto extremamente 

positivo a ausência de erros graves do ponto de vista da convenção científica, mesmo dos que 

pudessem ter ocorrido na hora da formatação ou impressão. Um único ponto que nos chamou 

a atenção neste quesito foram as diversas versões retratadas para contar a história da 

descoberta da radioatividade. Alguns livros deram relevância a autores que muitos outros não 

tratavam, por exemplo, mas como não se pode ter plena certeza do que realmente aconteceu, 

isso não foi considerado como um erro. 

 

Considerações Finais  

 

Com a realização deste trabalho podemos considerar positivamente que vários autores já 

demonstram o interesse da inserção da radioatividade no ensino médio, apesar de vários deles 

não conterem todos os tópicos relevantes para a compreensão do seu funcionamento ou 

introduzir questões sociais e ambientalmente relevantes, debate ou indagações sobre 

benefícios e perigos inerentes à radioatividade.  

A concordância das informações apresentadas nos livros com a convenção científica 

mostra que a avaliação dos livros está cada vez mais criteriosa. Alguns autores se mostraram 

muito interessados pelo tema, explorando-o de diversas várias formas, como pelo contexto 

histórico, mostrando como a radioatividade vem influenciando nos acontecimentos dos 

últimos dois séculos. Outros a exploraram de um modo mais voltado à explicação e a 

aplicações, no intuito de proporcionar aos educandos uma visão mais ampla sobre os usos de 

uma teoria ainda pouco conhecida ou cheia de preconcepções e deformações vinculadas pela 

mídia (WATANABE, 2010).  

Percebeu-se que, apesar da radioatividade estar atrelado a um passado de catástrofes e 

desastres, os autores dos livros didáticos a tratam como algo positivo, alguns deles sem 

esquecer do passado. A partir destas retomadas, é possível construir debates e relações com a 

sociedade, os interesses econômicos, a questão energética, bélica, ambienta.  

No entanto, gostaríamos de colocar aqui que nasceu das observações a possibilidade de 

agregar as qualidades didáticas na organização conceitual, na preocupação com a 

aprendizagem, mais evidentes em algumas obras, às inquietações que tematizavam os temas 

mencionados logo acima, seja como iniciadoras da unidade do livro, seja como provocação ao 
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leitor. Um trabalho importante, dado a atualidade e relevância de se tratar um tópico de física 

moderna como a radioatividade.  

Também salientamos, para concluir, que as observações feitas aqui serviram de base 

para a constituição de um material audiovisual suscetível de funcionar como organizador 

prévio para aulas e trabalhos sobre radioatividade e que pode ser visto no link: 

http://youtu.be/ZMEMNuTUUa0 . 

 

Referências 

 

ALLAIN, J. M. As representações sociais dos transgênicos na relação entre ciência, 
tecnologia e sociedade: suas implicações para a divulgação científica. Florianópolis, SC, 
2007. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: 
<http://www.tede.ufsc.br> 
 
ALLAIN, J. M. Ignorância, indiferença ou resignação frente aos riscos alimentares? A 
construção da confiança na alimentação no Brasil. Relatório (Pós-doutorado) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010 Disponível em: 
<http://www.tede.ufsc.br> 
 
AULER, D. Movimento Ciência – Tecnologia - Sociedade (CTS): modalidades, 
problemas e perspectivas em sua Implementação no ensino de física. In: Encontro de 
Pesquisa em Ensino de Física, Resumo, n. 6, Florianópolis, 1998. 

 
__________; BAZZO, W. A. Reflexões para a Implementação do Movimento CTS no 
Contexto Educacional Brasileiro. Revista Ciência e Educação, vol.7, n.1, 2001, p.1-13. 

AUSUBEL, D. The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune and 
Stratton, 1963. 
 
BACHELARD, Gaston. A filosofia do não. Filosofia do novo espírito científico. Lisboa: 
Editorial Presença, 1991.  
 
BAZZO, W. A. Ciência, tecnologia e sociedade: e o contexto da educação tecnológica. 
Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica). Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 1998. 

 
__________ et al. Introdução aos estudos CTS. Cadernos de Ibero-América, ed. OEI, n. 1, 
172 p., 2003. 

 
DAMASIO, Felipe. Perdendo o medo da radioatividade. Campinas: Autores Associados, 
2010. 

 
GASPAR, A. Compreendendo a Física. Volume 3. São Paulo: Ática, 2012. 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 62



 

HELOU, R. D.; GUALTER, J. B.; NEWTON, V. B. Tópicos de Física. Volume 3. 17. ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2007. 
 
KANTOR, Carlos; PAOLIELLO JR, Lílio; MENEZES, Luís Carlos de; BONETTI, Marcelo; 
CANATO JR, Osvaldo; ALVES, Viviane. Quanta Física. Volume 2. São Paulo: PD, 2010. 
 
KAZUHITO, Y.; FUKE, L. F.; CARLOS, T. S. Física para o Ensino Médio. Volume 2. São 
Paulo: Saraiva: 2010.  
 
LISBOA, J. C. F. Química. Volume 3. São Paulo: Edições SM, 2010. Coleção ser 
protagonista. 
 
MASINI, ; MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa: condições para ocorrência e 
lacunas que levam a comprometimentos. São Paulo: Vetor Editora, 2008. 

 
MOREIRA, M. A.  A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala 
de aula. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006. 
 
PENTEADO, P. C. M.; TORRES, C. M. A. Física: Ciência e Tecnologia. São Paulo: Editora 
Moderna, 2009. 
 
PIETROCOLA, M; POGIBIN, A.; ANDRADE, R.; ROMERO, T. R. Física em Contextos. 
Volume 3 - Eletricidade e Magnetismo Ondas Eletromagnéticas Matéria e Radiação. São 
Paulo: Editora FTD, 2010. 
 
REIS, M. Química: Meio Ambiente, Cidadania, Tecnologia. Volume 3. São Paulo: FTD, 
2010. Coleção química, meio ambiente, cidadania, tecnologia. 
 
SANT’ANNA, B.; MARTINI, G.; REIS, H. C.; SPINELLI, W. Conexões com a Física. 
Volume 3. São Paulo: Ed. Moderna, 2010.  
 
TOSCANO, C.; FILHO, A. G.  Física para o Ensino Médio. Volume único. 1ª Ed. São 
Paulo: Scipione, 2008. 
 
VIEIRA, Cássio Leite. Pequeno Manual de Divulgação Científica: dicas para cientistas e 
divulgadores da ciência. 3. ed. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 2006. 
 
WATANABE, Márcio. Desenvolvimento e avaliação de uma hipermídia sobre o tema 
radioatividade visando à aprendizagem significativa crítica. Campo Grande, MS, 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Dissertação de mestrado, 2010. Disponível em: 
<http://www.ppec.dfi.ufms.br/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Marcio_Watanabe.pdf> 
 
XAVIER, C. S.; FILHO, Benigno Barreto. Física aula por aula. Volume. 3. São Paulo:  
Editora FTD, 2010. 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 63



CONSUMO E SUSTENTABILIDADE: UMA ABORDAGEM A 
PEGADA ECOLÓGICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
 

Elinete Oliveira Raposo Ribeiro1 
Nadia Magalhães da Silva Freitas2 

Darlene Teixeira Ferreira 3 
Michelli Staudt 4 

 
 
 
Resumo 
As sociedades têm sido confrontadas com questões que envolvem as relações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS), cujas implicações adentram os campos sociais, econômicos, ambientais, éticos, entre outros. A 
abordagem CTS, no ensino de ciências, tem colaborado com a tarefa de tornar o espaço de sala de aula um 
ambiente marcado pelo protagonismo discente e pelo diálogo coletivo. Ademais, o enfoque CTS favorece o 
envolvimento e a participação nas discussões, a busca de solução e a tomada de decisão. O presente trabalho de 
pesquisa enquadrou-se na modalidade qualitativa e objetivou apreender as possibilidades e os limites da 
abordagem do tema consumo, no contexto do método do estudo de caso, segundo o seguinte pressuposto: 
"Pegada ecológica – uma questão de sustentabilidade”. Utilizamos o recurso da narrativa para enredar o aluno na 
compreensão das circunstâncias, dos fatos, dos valores e dos contextos que permeavam a situação-problema. A 
recolha de dados se deu mediante observação sistemática dos alunos, quanto às discussões processadas e a 
elaboração de uma carta aberta à sociedade situando e analisando a questão do consumo em sua relação com a 
sustentabilidade do planeta. Inicialmente, os alunos apresentaram dificuldades em compreender a dinâmica da 
estratégia proposta, notadamente no que refere à autonomia nos estudos (limites). Na continuidade, os alunos se 
mobilizaram para trazer argumentos balizados (possibilidades). O método do estudo de caso, no ensino de 
ciências, configurou-se como estratégia favorável à motivação, ao interesse, à aprendizagem de conceitos e ao 
estímulo da autonomia dos alunos (possibilidades).  
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Estudo de Caso. Pegada Ecológica. Consumo. Sustentabilidade. 
 
Abstract 
The societies have been confronted with issues involving the relationship between Science, Technology and 
Society (STS), whose implications step into the fields social, economic, environmental, ethical, and others. The 
STS approach in science teaching, has collaborated with the task of making the space of a classroom an 
environment characterized by the prominence and the student collective dialogue. Moreover, the CTS approach 
encourages the involvement and participation in discussions, the solution search and decision making. The 
present research is framed in the form qualitative and aimed at understanding the possibilities and limits of the 
approach to the subject consumer in the context of the case study method, according to the following 
assumption: "Ecological footprint - a question of sustainability." We use the use of narrative to entangling the 
student in understanding the circumstances, facts, values and contexts that permeated the problem situation. data 
collection took place through systematic observation of students, and processed to the discussions and the 
development of an open letter placing the company and analyzing the issue of consumption in relation to 
sustainability of the planet. Initially, students had difficulty understanding the dynamics of the proposed strategy, 
especially in relation to the autonomy in the studies (range). Continuing, students mobilized to bring arguments 
baptized (possibilities). The case study method in teaching science, was configured as a strategy conducive to 
motivation, interest, learning the concepts of autonomy and encouragement of students (possibilities). 
 
Keywords: Science Teaching. Case Study. Ecological Footprint. Consumption. Sustainability. 
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Introdução  

 

A natureza tem sido “pilhada” por várias gerações – o homem tem interagido com o 

meio ambiente com a única finalidade de atender os seus objetivos de alimentação, de 

conforto, entre outros, sem, entretanto, preocupar-se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

com a apropriada preservação do meio ambiente, afora quando ameaçados em sua própria 

existência. É bem verdade que o século XX se caracterizou pelo “[...] esgotamento de um 

modo de desenvolvimento que se mostrou ecologicamente predatório, socialmente perverso e 

politicamente injusto” (ZIBETTI, 2006, p. 102).  Mas, a “dominação” da Terra pela 

humanidade implica que não se pode escapar da responsabilidade do manejo adequado e 

responsável do planeta.  

Temos que entender que os recursos naturais do planeta não são infinitos. E, que a 

relação dos seres humanos com a natureza tem se mostrado, ao longo dos tempos, predatória. 

Porquanto, já ultrapassamos os limites da capacidade de regulação natural do planeta. Urge, 

então, a necessidade de discutir questões socioambientais, as quais, na maioria, estão 

relacionadas com o nosso modo de vida, este, pautado pelo consumo exacerbado de bens e de 

produtos que utilizam cada vez mais recursos naturais. Assim, consideramos que a discussão 

da temática sustentabilidade não representa nenhum modismo efêmero, mas atende ao 

imperativo de favorecer a adoção das necessárias medidas para conformação de um futuro 

previsível.  

Nesse contexto, tem sentido a discussão sobre desenvolvimento e sustentabilidade. 

William Rees e Mathis Wackernagel propuseram no seu livro Our Ecological Footprint, em 

1996, a utilização de uma ferramenta para “medir” o desenvolvimento sustentável: o 

Ecological Footprint Method, traduzida para o português como Pegada Ecológica. Desde 

então, tal ferramenta tem sido usada para fins de pesquisa e de ensino. 

No ensino de ciências, discutir as implicações do nosso modo de vida em sua relação 

com a Ciência e com a Tecnologia propicia a conformação de um ambiente pautado pela 

reflexão crítica e discussões profícuas. Neste trabalho, objetivamos apreender as 

possibilidades e os limites da abordagem do tema consumo, em sua relação com a abordagem 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), no contexto do método do estudo de caso. 

Assumimos o pressuposto "Pegada ecológica: uma questão de sustentabilidade”. 
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A emergência da crise ambiental  

 

Os desequilíbrios nos ecossistemas indicam que há algo errado e que é preciso 

repensar o modelo de relacionamento entre os seres humanos e os recursos naturais, pois as 

ações antrópicas estão acelerando os processos de instabilidades dos sistemas naturais, 

ocasionando o que Leis (2001) denominou de “desordem global da biosfera”. Essa desordem 

resultou em uma crise ecológica que, de acordo com Leff (2002, p. 59), “[...] emergiu nas 

últimas décadas do século XX, como uma crise de civilização, questionando a racionalidade 

econômica e tecnológica dominantes”. Portilho (2005, p. 24) destaca que “[...] não existe uma 

crise ambiental única, mas uma pluralidade de formas de definição e problematização da 

mesma e uma disputa por proposições e tentativas de soluções em diferentes setores sociais”. 

Ultimamente, há uma variedade de fatores que podem ser responsabilizados pelo surgimento 

dessa crise que afeta todas as dimensões da sociedade. Entre esses fatores encontramos o 

consumo.  

A questão do consumo, de acordo com Zacarias (2009, p. 119), “[...] vem sendo pauta 

de estudos de diversos autores no mundo contemporâneo”. E, há várias explicações, entre 

elas, segundo o mesmo autor, a “[...] tese de que o fator organizador da sociedade 

contemporânea encontra-se na esfera do consumo e não da produção”. Essa conclusão só foi 

possível depois de uma série de discussões. Portilho (2005) afirma que ao longo das últimas 

décadas os fatores responsáveis pela degradação ambiental foram sendo alterados e as 

discussões foram ganhando novas dimensões. Segundo essa autora, o crescimento 

demográfico foi considerado o primeiro responsável pela pressão sobre os recursos naturais.  

O argumento demográfico ocupou um lugar importante no debate do final dos anos 

1960 e do início dos anos 1970 (SACHS, 2007). No entanto, foi contestado por três reflexões, 

sendo a principal delas a que afirma que a limitação dos números de consumidores não 

reduziria de forma considerável a pressão exercida sobre os recursos naturais. Isto porque o 

que deve ser levado em consideração é o estilo de vida, os modelos de consumo e as 

tecnologias, uma vez que nem todos os habitantes do nosso planeta tem a possibilidade de 

usufruir dos bens produzidos a partir dos recursos naturais. Constata-se, assim, que o 

problema não pode ser atribuído a quantidade de pessoas, mas a intensidade crescente com 

que uma pequena parcela da população mundial passou a utilizar os produtos oriundos do 

processo de industrialização.  

Assim, de acordo com Portilho (2005), iniciava-se o primeiro deslocamento, do 

crescimento demográfico para a questão da produção. Com a realização da Conferência de 
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Estocolmo, em 1972, os países em desenvolvimento apontaram as nações industrializadas 

como as principais implicadas na crise ambiental, uma vez que as indústrias precisavam de 

uma grande quantidade de matéria-prima o que ocasionou uma série de impactos nos 

ecossistemas. Assim, os governos passaram a estabelecer novas regras e exigências, forçando, 

desta forma, a incorporação da pauta ambiental nos processos produtivos, além das pressões 

exercidas pelos movimentos ambientalistas que realizavam denúncias e manifestações.  

É a partir da década de 1990, durante as preparações da Rio 92, de acordo ainda com 

Portilho (2005), que a problemática ambiental foi redefinida passando a ser relacionada com 

os altos padrões de consumo das sociedades e classes emergentes. Portanto, evidencia-se o 

segundo deslocamento, da produção para o consumo. Portilho (2005, p. 27) afirma o seguinte: 
[...] este segundo deslocamento da definição da questão ambiental coincide e pode 
ser explicado a partir da tendência de mudança paradigmática do princípio 
estruturante e organizador da sociedade, da produção para o consumo.  
 

Com a emergência do consumo, como fator principal da crise ambiental, novos debates 

começaram a ocorrer na tentativa de minimizar os efeitos da crise. No centro do debate, 

encontrava-se a educação como um dos fatores que poderia contribuir, de forma significa, 

para a construção de uma sociedade sustentável.  

De fato, entendemos que a educação, em especial o ensino de ciências naturais, 

poderia contemplar discussões aprofundadas, acerca dos fatores responsáveis pela crise 

ambiental, entre eles o consumo, oportunizando aos educandos a tomada de consciência 

acerca da problemática ambiental. Temos que reconhecer que a partir da emergência do 

consumo, como um dos fatores determinantes da crise, surgiu um novo ator social – o 

consumidor responsável. Esse consumidor tem um papel importante na medida em que é 

capaz de “[...] modificar suas escolhas individuais e diárias de consumo, exercendo pressão 

sobre o sistema de produção” (PORTILHO, 2005, p. 34). Assim, as reflexões acerca das 

contribuições do ensino das ciências naturais, para a promoção do consumo consciente, são de 

fundamental importância para enriquecer o debate em curso sobre a questão ambiental.  

 
Pegada ecológica: instrumento para discutir os impactos do consumo 
 
 

Todos os dias entramos em contato com muitas informações, veiculadas por diferentes 

meios de comunicação, relativas a novos produtos. Portanto, somos estimulados, 

cotidianamente, ao consumo e como ressalta Sarreta (2007), raramente nos questionamos 

sobre os impactos desse consumo para o meio ambiente. Até recentemente era difícil alguém 
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relacionar o simples ato de entrar em uma loja e comprar algumas peças de roupa, e estar 

contribuindo, por exemplo, com o aquecimento global. Como afirma Mello (2009, p.131),  
A imensa maioria das pessoas não consegue associar de maneira direta as suas 
opções e escolhas de consumo com as mudanças em larga escala que estão 
ocorrendo no planeta e isso é algo que deve ser motivo de preocupação. É possível 
que o caminho esteja na educação das atuais e futuras gerações para o 
desenvolvimento e consolidação de uma nova cultura na qual o consumo não 
desempenhe um papel central e seja apenas um dos fatores relacionados com a 
satisfação das nossas necessidades e aspirações.  
 

Um instrumento interessante para introduzir questões relacionadas ao consumo em 

sala de aula é a Pegada Ecológica. Esse instrumento, segundo Cervi e Carvalho (2008), 

começou a ser utilizada a partir do lançamento do livro “Our ecological footprint”, de autoria 

de Willian Rees e Mathis Wackernagel, no qual os autores propõem a pegada ecológica como 

ferramenta para medir o desenvolvimento sustentável. Ainda segundo Cervi e Carvalho 

(2008, p. 16) este  
[...] método consiste em um índice de sustentabilidade que mede o impacto do 
homem sobre a Terra, um indicador da pressão exercida sobre o ambiente, e permite 
calcular a área de terreno produtivo necessária para sustentar o nosso estilo de vida. 

 

O ensino de Ciências colabora para o rompimento da visão acrítica sobre o consumo. 

E, nesse sentido, uma das estratégias que pode ser utilizada para isso é a abordagem temática, 

fundamentada na perceptiva CTS. A abordagem de temas relacionados à CTS permite a 

realização de conexões entre os conteúdos das disciplinas e as questões relacionadas ao 

consumo não sustentável, por exemplo, favorecendo ainda a problematização acerca das 

implicações socioambientais da temática em pauta. Além do mais 
Diante da complexidade e da rápida evolução do conhecimento científico, pode 
parecer ambição inalcançável tornar a formação científica um direito universal, e 
desenvolver um currículo para as ciências na educação básica, capaz de contribuir 
para o enfrentamento de problemas da sociedade contemporânea, como exclusão 
econômica, individualismo consumista, desrespeito humano e ameaça ambiental 
(MENEZES, 2009, p. 184). 

 
Consideramos que ao aliar temas socioambientais aos conteúdos das disciplinas, os 

professores podem realizar discussões sobre o papel desses temas na sociedade, discutindo 

ainda as possibilidades produzidas pela ciência e pela tecnologia para a melhoria da qualidade 

de vida, contribuindo ainda para o desenvolvimento de uma apreensão mais crítica da 

realidade. Portanto, ao discutir temas socioambientais em sala de aula o professor estará 

aproximando o currículo escolar do contexto dos educandos, contribuindo para a formação de 

cidadãos conscientes.  

De acordo com Figueiredo, Almeida e César (2005), são as práticas em sala de aula 

que vão influenciar as perspectivas que os alunos têm não só sobre o mundo, mas também 
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acerca das questões relacionadas à sustentabilidade e à ciência. Para isso, é necessário o 

desenvolvimento de metodologias que promovam a discussão, possibilitando o confronto com 

as pré-concepções dos alunos e a reflexão sobre as questões em discussão, na perspectiva de 

adotarmos uma abordagem eficaz acerca dos assuntos relacionados às questões 

socioambientais. 
 
Material e Método  

 

A pesquisa ora apresentada enquadra-se na modalidade qualitativa, configurando-se 

como uma pesquisa-ação, nos termos de Barbier (2007). Cabe lembrar, que não se trata de 

uma mera intervenção, mesmo porque buscamos com a intervenção a recolha de dados. Trata-

se, no entanto, de uma experimentação social, não no sentido da experimentação científica, 

mas, sim, da experiência vivida, permeada por reflexões e análises empreendidas sobre a 

ação, ou seja, na efetivação do estudo de caso no ensino de ciências.  

O estudo se deu no âmbito do módulo “Relações entre Ciência, Sociedade e 

Cidadania”, junto a quatro alunos, do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação em 

Ciências, Matemática e Linguagens, do Instituto de Educação Matemática e Científica, da 

Universidade Federal do Pará. Na elaboração do estudo de caso utilizamos o recurso da 

narrativa fictícia, contudo verossímil, cujo personagem lidava como a sedução do consumo. 

Os alunos foram estimulados a compreender as circunstâncias, os fatos, os valores e os 

contextos que permeavam a situação-problema. Para fins do presente trabalho, limitamo-nos a 

analisar um dos instrumentos de pesquisa, a “Carta Aberta”, elaborada pelo grupo de alunos. 

A análise textual discursiva foi o recurso metodológico para apreender a adequação e a 

qualidade dos argumentos evocados pelos sujeitos de pesquisa. Segundo Moraes e Galiazzi 

(2007, p. 7), “[...] corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e 

discursos”. De acordo ainda com Moraes e Galiazzi (2007), os textos submetidos à análise são 

denominados corpus, os quais representam as várias vozes que se manifestam sobre o 

fenômeno investigado.  

Cabe destacar que é do corpus que são retiradas, durante a análise dos dados, as 

estruturas que serão utilizadas na elaboração de um novo texto, denominado de metatexto, o 

qual possui a função de apresentar os resultados das análises. Na elaboração dos metatextos 

são utilizadas interlocuções empíricas, ou seja, falas e citações de alguns trechos das 

entrevistas e, ainda, interlocuções teóricas, para a composição dos diálogos que tratam da 
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temática em pauta. Para Moraes e Galiazzi (2007, p. 100), “[...] tanto as interlocuções 

empíricas quanto as teóricas são formas de validação dos produtos das análises”.  

 

Análise e Discussão 

 

A análise do conteúdo da Carta Aberta apresentada pelo grupo nos possibilitou  

elencar quatro categorias, a saber: (1) situação do planeta; (2) cooperação e União; (3) 

modificação do modo de vida e (4) sustentabilidade.  

Situação do Planeta 

Na Carta Aberta elaborada pelo grupo percebemos que houve um esforço para 

contextualizar o conteúdo da carta destacando a situação atual do nosso planeta, como 

podemos observar no seguinte trecho: “Estamos diante de um momento crítico na história 

do planeta [...]”. E continuam: “Lixo, poluição, desmatamento, aquecimento global e 

escassez de água potável: há muito o planeta vem pedindo socorro [...]. Os rios estão sujos e 

poluídos, os dias estão muito mais quentes, a natureza está descontrolada [...]. Gerados 

principalmente por padrões dominantes de produção e consumo causando devastação 

ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção de espécies”.  

Quanto a isso podemos destacar que esse cenário foi se configurando nas últimas 

décadas do século XX, como resultado de um modelo de produção pautado no uso irracional 

dos recursos naturais, o que culminou nos primeiros sinais da degradação ambiental como 

sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo 

predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza (LEFF, 

2001). Essa crise, também denominada de crise ambiental “[...] é antes de tudo uma crise 

antrópica, vale dizer, de uma crise derivada de atividades humana” (SOFFIATI, 2005, p. 44). 

No entanto, é válido ressalta que 
Ocorreram crises planetárias não-antrópicas na história da terra e crises antrópicas 
não-planetárias na história da humanidade; entrementes, é a primeira vez, [...] que se 
constituiu uma crise ambiental oriunda das atividades exercidas por uma só espécie 
– no caso, a nossa – que assume um caráter global (SOFFIATI, 2005, p. 47). 

 

Precisamos então repensar nosso modo de vida, direcionando nossas ações para um caminho 

mais racional e sustentável, pois dependemos dos recursos naturais e sem eles corremos. É 

importante destacar que as atitudes individuais são importantes, mas necessitamos mesmo é 

de um trabalho coletivo, no qual todos se empenhem para garantir um futuro viável para as 

próximas gerações.  
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Cooperação e União 

 

Outro aspecto destacado no texto da Carta é a necessidade de unir forças para tentar 

diminuir os impactos provocados pelo nosso modo de vida. Segundo o texto da carta: “A 

escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros ou 

arriscar a nossa destruição e a diversidade de vida. Através da união das pessoas será 

possível criar soluções para melhorar o ambiente e melhorar a vida do planeta terra. 

Podemos nos unir na escola, na comunidade, na igreja, nas empresas, ou em casa mesmo 

para formar grupos que pensem em soluções para problemas como: o lixo, o desperdício, a 

fome, a conscientização de comprar somente aquilo que é realmente necessário”. 

De fato, a cooperação permite uma maior aproximação do universo humano à praxis 

que possibilitou a existência e a continuidade da espécie humana (ABDALLA, 2002). Foi o 

princípio da cooperação que possibilitou a origem da espécie humana e não a competição – a 

“[...] origem antropológica do Homo sapiens não se deu através da competição, mas sim 

através da cooperação” (MATURANA, 2002, p.185). Segundo ainda Abdalla (2002), a 

cooperação representa a possibilidade da humanidade de reencontrar com a sua essência, 

perdida pelas conformações históricas fundamentadas na exploração.  

A vivência de situações cooperativas pode contribuir para a expressão de 

comportamentos de natureza pró-social – o indivíduo passa a se relacionar positivamente 

frente às necessidades e bem-estar de outras pessoas (PALMIERE; BRANCO, 2004). Assim, 

pode-se conformar um círculo virtuoso, ou seja, contextos cooperativos tendem a facilitar ou 

promover dinâmicas interacionais cooperativas. Por sua vez, a coesão social (união) favorece 

as relações sociais que podem constituir recurso útil na dinamização de interesses coletivo. 

 

Modificação do modo de vida/pegada ecológica 

 

A carta propõe a modificação do nosso modo de vida, como podemos perceber no 

seguinte trecho: “Quando as pessoas se tornam menos consumistas, elas também se tornam 

mais humanas, mais solidárias. A solidariedade é fundamental para criação de uma nova 

sociedade mais justa que valoriza a pessoa pelo que ela é, e não pelo que ela tem”. Neste 

ponto, temos a destacar que o desenvolvimento sustentável, baseia-se na solidariedade com as 

gerações presentes e futuras, ou seja, na solidariedade do desenvolvimento deve agregar todas 

as formas possíveis, ou seja, política, social, econômica, espacial, cultural e ambiental 

(COMISSÃO, 1991). 
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O grupo destaca a pegada ecológica como um instrumento que pode auxiliar no 

processo de modificação do nosso modo de vida. De acordo com o grupo: “[...] a pegada 

ecológica se apresenta como uma forma para interpretar a realidade, promovendo as 

mudanças necessárias nos modelos de produção, consumo e comportamento para o uso 

mais equilibrado dos recursos naturais. Sendo a pegada ecológica um indicador de 

sustentabilidade usada ao redor do mundo. Ela pode ser útil para mensurar e gerenciar o 

uso de recursos naturais em toda atividade econômica. Também representa uma 

ferramenta importante para incentivar a sustentabilidade dos estilos de vida individuais 

[...]”. Destacam também a necessidade de redução do consumo: “Rever a atitude é a melhor 

formar de reduzir a pegada ecológica. Devemos reduzir o nosso consumo”.  

Quanto a isso a Agenda 21 Global aborda o tema “Mudança de Padrões de 

Consumo”, ressaltando que a situação atual do nosso planeta está diretamente relacionada aos 

padrões insustentáveis de produção e consumo. A mudança nos padrões de consumo exige 

estratégias centrada na demanda, no atendimento das necessidades básicas dos pobres e na 

redução do desperdício e do uso de recursos finitos no processo de produção 

(CONFERÊNCIA, 1997). Além disso, o referido documento alerta também para a 

necessidade de uma transformação na forma de consumir e produzir, e propõe que os 

governos estimulem os consumidores a acessarem informações sobre as consequências das 

opções e comportamentos de consumo, estimulando assim escolhas por produtos 

ambientalmente saudáveis (CONFERÊNCIA, 1997). 

Quanto a isso a Agenda XXI recomenda algumas ações que podem auxiliar a 

população, o governo e as indústrias, entre elas: a) reciclagem nos processos industriais e do 

produto; consumido; b) redução do desperdício na embalagem dos produtos; c) introdução de 

novos produtos ambientalmente saudáveis (CONFERÊNCIA, 1997). 

 

Sustentabilidade 

 

 Para encerrar a Carta, o grupo destaca a necessidade de tornar o mundo mais 

sustentável. Para eles: “Se todos nós nos esforçarmos e nos comprometermos a colaborar 

para diminui os problemas do meio ambiente teremos um mundo mais justo e sustentável. 

[...] Para construir uma comunidade global sustentável devemos cumprir com as nossas 

obrigações respeitando o meio ambiente e todas as formas de vida da terra [...] O nosso 

desafio, no entanto, é passar do discurso a prática, uma missão que cabe a cada uma de nós 
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habitantes do planeta terra. [...] Que a nossa geração seja lembrada pelo despertar de uma 

nova reverencia face a vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade [...]”. 

Neste ponto, cabe destacar que partilhamos da concepção de Brandão (2008, p. 136) 

sobre a sustentabilidade, qual seja:  
Opõem-se a tudo o que sugere desequilíbrio, competição, conflito, ganância, 
individualismo, domínio, destruição, expropriação e conquistas materiais indevidas 
e desequilibradas, em termos de mudança e transformação da sociedade ou do 
ambiente. Assim, em seu sentido mais generoso e amplo, a sustentabilidade significa 
uma nova maneira igualitária, livre, justa, inclusiva e solidária de as pessoas se 
unirem para construírem os seus mundos de vida social, ao mesmo tempo em que 
lidam, manejam ou transformam sustentavelmente os ambientes naturais onde vivem 
e de que dependem para viver e conviver. 

 

Considerações Finais 

 

Urge a necessidade de repensar a educação, em especial o ensino de ciências, pois o 

mesmo possui a responsabilidade de viabilizar uma melhor leitura de mundo. Mas, para que 

isso ocorra, os professores devem estar preparados para, de posse dos conhecimentos das 

questões colocadas pela crise ambiental, serem capazes de motivar discussões em sala de aula 

que possibilitem o enfoque para além dos conteúdos das disciplinas, incorporando as leituras 

do campo social, notadamente as questões relacionadas às implicações da Ciência e da 

Tecnologia na Sociedade.  

A estratégia desenvolvida a partir de um estudo de caso utilizando o tema Pegada 

Ecológica pode ser considerada uma boa metodologia quando se deseja que os alunos 

participem de forma ativa no processo de aprendizagem. No entanto, observamos que 

inicialmente, os alunos apresentaram dificuldades em compreender a dinâmica da estratégia 

proposta, notadamente no que refere à autonomia nos estudos (limites). Na continuidade, os 

alunos se mobilizaram para trazer argumentos balizados em defesa da sustentabilidade 

(possibilidades). O método do estudo de caso, no ensino de ciências, configurou-se como 

estratégia favorável à motivação, ao interesse, à aprendizagem de conceitos, ao estímulo da 

autonomia e a tomada de decisão (possibilidades).  
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Resumo 
No contexto de superação de limitações curriculares praticadas na Educação em Ciências, propomos a seguinte 
reflexão: Que encaminhamentos podem contribuir para a identificação de temas socialmente relevantes na 
Educação em Ciências? Apoiados em referenciais ligados ao movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e 
a pressupostos do Educador Paulo Freire situamos a reflexão em duas dimensões, (i) Gênese e Natureza dos 
Temas em Freire e CTS e (ii) Práticas Relativas à Análise de Impactos Pré-Produção de Ciência-Tecnologia 
(CT). Como encaminhamentos, defendemos a investigação temática como dinâmica para identificação de temas 
socialmente relevantes, aliada a uma articulação entre os atores sociais e a escola que possam sinalizar caminhos 
para a construção de uma agenda de pesquisa que contemple as demandas locais/regionais. 
 
 
Palavras-chave: Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). Investigação Temática. Pré-Produção de Ciência-
Tecnologia (CT). 
 
 
Abstract 
In the context of overcoming curricular limitations practiced in Science Education, we propose the following 
thought: What referrals can contribute to the identification of themes socially relevant in Science Education? 
Supported by references of the Science-Technology-Society (STS) movement and on assumptions of the 
educator Paulo Freire, we situate the reflection in two dimensions, (i) Genesis and Nature of the Themes from 
Freire and STS and (ii) Practices Related to the Analysis of Impacts Pre-Production of Science & Technology 
(ST). As referrals, we advocate the thematic investigation as dynamic for identification of themes socially 
relevant, combined with a relationship between social actors and the school that might signal paths for the 
construction of a research agenda that addresses the local/regional demands. 
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Introdução 

 

 No âmbito brasileiro, a Educação, e principalmente a Educação em Ciências, foco do 

presente trabalho, vem demonstrando sinais de limitação no seu fazer, como por exemplo, o 

baixo nível de aprendizagem em Ciências. Essas limitações podem evidenciar a necessidade 

do redimensionamento do atual paradigma educacional, caracterizado por ser disciplinar, 
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fragmentado, linear e propedêutico. Uma das possibilidades de revolução desse paradigma é 

em direção à Abordagem Temática, que na Educação em Ciências vem ganhando cada vez 

mais destaque e sendo incorporada a uma maior gama de pesquisas. 

 A Abordagem Temática traz como pressupostos a integração disciplinar, a seleção de 

conceitos científicos, articulados, para a compreensão do tema. Concebida por Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2007), inspirada nas contribuições de Freire (2005) e Snyders (1988), 

a Abordagem Temática constitui-se numa “perspectiva curricular cuja lógica de organização é 

estruturada com base em temas, com os quais são selecionados os conteúdos de ensino das 

disciplinas, [...] a conceituação científica da programação é subordinada ao tema” (p. 189). 

 Dentre o espectro de encaminhamentos desta emergente abordagem, destacamos 

alguns trabalhos estruturados a partir de referenciais de Paulo Freire e do movimento Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), mais especificamente, a aproximação crítica desses referenciais 

iniciada por Auler (2002). São eles Griebeler et al. (2005), Forgiarini et al. (2006), Ferrão et 

al. (2006), Dalmolin, Roso e Auler (2008) e Santos et al. (2010). No trabalho de Griebeler et 

al. (2005), há o relato de um estudante que fora “convidado” a se retirar da escola mas 

retornava, discretamente, para assistir aulas ligadas ao trabalho com abordagem de temas. 

 A literatura, entre outros exemplos, ressalta o caso de um menino inglês que, oriundo 

de outro contexto sócio-histórico e cultural, a Inglaterra do século XIX, no qual a pobreza de 

bens materiais pré-supunha baixo nível de aprendizagem, demonstrou surpreendente 

desempenho escolar, a partir do currículo desenvolvido nas escolas elementares daquela 

época, denominado de “Ciência de Coisas Comuns”, onde “as experiências dos alunos sobre 

natureza, ambiente familiar, vida e ocupações do dia a dia formavam a base das suas 

pesquisas de ciências escolar” (GOODSON, 2010, p. 25). O êxito escolar alcançado por um 

estudante da classe operária incomodava os “dominantes” da época e com isso, estes, 

promoveram mudanças no currículo inglês no sentido de extinguir a “Ciência de Coisas 

Comuns” e aproximá-lo das “ciências de laboratório”, que segundo Goodson (2010) é pouco 

contestada até os dias de hoje. 

 Os dois exemplos citados estão associados a mudanças curriculares que 

problematizem as vivências dos seres humanos, que agucem a curiosidade dos estudantes, 

para que eles sintam-se motivados a aprender (e também ensinar), ou seja, o currículo 

trabalhado apresentava algum tipo de relação com a experiência de vida do estudante, o que 

lhes permitia a atribuição de significado aos seus objetos de estudo. Nesse contexto, a 

abordagem temática ganha espaço por possibilitar uma reorganização curricular que 
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contemple as experiências de vida dos estudantes. No entanto muitos encaminhamentos auto 

identificam-se como trabalhando com temas, o que requer aclaramento deste ponto.  

 Freire (2005) com a perspectiva dos temas geradores propõe uma nova reorganização 

curricular, de teor interdisciplinar, tendo como ponto de partida do processo educacional o 

mundo vivido dos sujeitos. Já no âmbito do movimento CTS a questão é mais complexa em 

função da polissemia do campo, com referenciais apoiados em diferentes vertentes, de amplas 

perspectivas. Santos (1992), referindo-se a um levantamento bibliográfico sobre o movimento 

CTS, destaca que: 

 
 A inclusão dos temas sociais é recomendada por todos os artigos revisados, 
sendo justificada pelo fato de eles evidenciarem as inter-relações entre os aspectos 
da ciência, tecnologia e sociedade e propiciarem condições para o desenvolvimento 
nos alunos de atitudes de tomada de decisão (p. 139). 

 

 Já García (1998) afirma que independente da forma com a qual os temas são obtidos, o 

aspecto central é a necessidade de que estudantes assumam os temas como sendo seus, 

analogamente ao conceito de motivação de Freire, considerado como intrínseco ao sujeito. 

Nesse sentido García (1998) entende que os problemas trabalhados neste contexto de 

pertencimento geram nos estudantes maior interesse, envolvimento e engajamento no 

processo de construção de conhecimento, aspecto que Freire (2003) relaciona com a 

curiosidade epistemológica, no qual o querer aprender é algo que antecede o ato de conhecer. 

O estudante precisa ser desafiado para engajar-se no trabalho. 

 Auler (2002) realizou uma aproximação entre referenciais do movimento CTS e Paulo 

Freire, por entender que CTS possui elementos comuns à matriz teórico-filosófica adotada 

pelo educador brasileiro. Em aprofundamentos posteriores dessa aproximação, Auler (2007, 

p. 1) destaca três dimensões interdependentes, presentes na produção CTS brasileira, que 

podem potencializar a aproximação Freire-CTS: (i) abordagem de temas de relevância social, 

(ii) interdisciplinaridade, e (iii) democratização de processos de tomada de decisão em temas 

envolvendo Ciência-Tecnologia (CT). O autor defende a necessidade de mudanças 

curriculares mais sensíveis ao entorno social, a temas contemporâneos marcados pela CT. 

 Portanto, nesse contexto emergente da abordagem temática na Educação em Ciências, 

a questão que nos inquieta e conduz a reflexão é: Que encaminhamentos podem contribuir 

para a identificação de temas socialmente relevantes na Educação em Ciências?  A questão 

que orienta este trabalho está vinculada com mudanças curriculares. Roso, Dalmolin e Auler 

(2011) ao analisarem artigos de periódicos da área de Educação em Ciências auto-
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identificados como práticas educativas balizadas por Freire e/ou CTS identificaram duas 

categorias: Análise de Impactos do Desenvolvimento de Ciência-Tecnologia (CT) e 

Reconfigurações Curriculares. Sobre a segunda categoria, quase metade dos artigos 

sinalizaram de modo explícito a necessidade do currículo contemplar elementos vivenciais 

dos estudantes e com essa reorganização curricular “foram apontados resultados que 

evidenciam ganhos culturais por parte dos estudantes, maior participação/engajamento dos 

mesmos nas atividades” (ROSO, DALMOLIN e AULER, 2011, p. 6). 

 No presente trabalho nos propomos a refletir sobre a (i) Gênese e Natureza dos Temas 

em Freire e CTS e sobre as (ii) Práticas relativas à Análise de Impactos Pré-Produção de 

Ciência-Tecnologia. 

 

Gênese e Natureza dos Temas em Freire e CTS  

 

 Cachapuz et al. (2008) consideram CTS uma linha de pesquisa emergente. Os autores, 

na pesquisa em três revistas de grande circulação internacional (Science Education, Journal of 

Research in Science Teaching e International Journal of Science Education) identificaram, de 

1993 a 2002, um enfraquecimento de linhas de pesquisa como a Aprendizagem de Conceitos 

e um fortalecimento de linhas de pesquisa como a Filosofia da Ciência e a Ciência-

Tecnologia-Sociedade. Já no contexto brasileiro, Delizoicov (2007) destaca que a linha de 

pesquisa CTS tem mostrado sinais de crescimento a partir do início da década de 1990, 

consolidando-se nos anos 2000, principalmente na Educação em Ciências, com a elevação do 

número de trabalhos em eventos da área. 

 Auler, Dalmolin e Fenalti (2009) investigaram a natureza dos temas, em trabalhos 

referenciados por Paulo Freire – Cadernos de Formação do Movimento de Reorientação 

Curricular, do município de São Paulo, no período em que o referido autor foi Secretário de 

Educação – anais de eventos europeus sobre CTS e guias didáticos organizados pelo Grupo 

ARGO4, da Espanha. Nesta pesquisa foram identificadas cinco categorias que expressam as 

tendências majoritárias presentes na literatura analisada. 

 No entanto cabe ressalva quanto à limitação da mostra pesquisada pelos autores. Sobre 

o referencial freiriano foram analisados relatos de implementações coordenadas pelo próprio 

Freire, possivelmente em função do número limitado de artigos em periódicos brasileiros que 

                                                 
4 http://www.grupoargo.org e http://www.grupoargo.org/casosCTS 
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discutem práticas balizadas por tal referencial e também pelo nível de coerência com o 

referencial, incutido em tais práticas.  

 Quanto à CTS, a escolha por analisar os anais de eventos, de 2004 a 2006 (III e IV 

Seminário Ibérico CTS no Ensino das Ciências e VII Congreso Internacional sobre 

Investigación en la Didáctica de las Ciências) está associada ao crescente número de trabalhos 

sobre CTS, principalmente de autores latinoamericanos, nesses eventos. O Seminário Ibérico 

de CTS, desde 2008, passou a ter abrangência iberoamericana. Os referidos resultados podem 

não ser representativos das compreensões de outras vertentes de CTS em função de que a 

maioria desses trabalhos era de origem ibérica, logo os resultados são analisados nesse 

contexto. O quadro abaixo sintetiza os resultados da pesquisa de Auler, Dalmolin e Fenalti 

(2009).  

 

 Freire CTS 

Abrangência dos temas Caráter local (minha 
escola, cidadania, etc.) 

Caráter universal (água, 
problemas globais, etc.) 

Surgimento dos temas Processo de Investigação 
Temática Escolha dos professores 

Disciplinas envolvidas na 
estruturação do tema Interdisciplinar Unidisciplinar 

Relação tema/conteúdo Conteúdos definidos em 
função do tema 

Tema definido em função dos 
conteúdos 

Conteúdo tradicional 
designado de tema Não apresenta Os conteúdos são chamados de 

tema (Polímeros, DNA, etc.) 
Quadro 1 – Síntese de resultados da pesquisa realizada por Auler, Dalmolin e Fenalti (2009) 

 

 Vale destacar que nos trabalhos referenciados por Paulo Freire, o currículo é 

construído após a definição do tema, pois são articulados, em torno do tema gerador, os 

conhecimentos necessários para compreendê-lo. A chegada até o tema passa pela Investigação 

Temática junto à comunidade. Este processo é composto por cinco etapas: 

1) Levantamento preliminar da realidade local; 

2) Escolha das codificações, das situações significativas para a comunidade; 

3) Diálogos descodificadores: caracterização dos temas sistematizados;  

4) Redução Temática: elaboração de questões geradoras para a seleção do tema 

gerador e construção do programa; 

5) Trabalho em sala de aula. 

 

 Já nos trabalhos vinculados à CTS, a definição parte, majoritariamente, do professor, 

sendo justificada pela repercussão na mídia (DALMOLIN, ROSO e AULER, 2008) ou pelo 
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fato de os temas serem propícios para trabalhar determinado conteúdo (AULER, DALMOLIN 

e FENALTI, 2009). Em pesquisa anterior (ROSO, DALMOLIN e AULER, 2011), 

caracterizamos práticas educativas balizadas por Freire e CTS em que emergiu a categoria 

Análise de Impactos do Desenvolvimento de Ciência-Tecnologia (CT), na qual estavam 

incutidas duas tendências, uma relativa aos impactos pós-produção e outra de impactos pré-

produção. 

 Na primeira, a participação social fica restrita a uma perspectiva conformista, na qual 

o desenvolvimento de CT está posto e cabe à sociedade tentar tirar o melhor proveito dele, 

limitada à avaliação do uso e repercussão da CT. Na segunda tendência, impactos pré-

produção, a sociedade vislumbra horizontes. A análise de possíveis impactos é anterior à 

execução do produto científico-tecnológico, “perspectiva em que cabe a sociedade participar 

no estabelecimento de parâmetros relativos ao direcionamento dado ao desenvolvimento de 

CT, de forma que a sociedade participa da definição da agenda de pesquisa” (ROSO, 

DALMOLIN e AULER, 2011, p. 5). 

 Entendemos que em uma concepção ampliada de participação pública, de 

democratização de processos decisórios, um dos aspectos centrais do movimento CTS 

(AULER, 2007), as práticas educativas deveriam priorizar a análise de impactos pré-produção 

de CT. Vinculado a isso, alguns objetivos educacionais como formar um cidadão crítico e 

exercitar a tomada de consciência são movimentos relacionados à vivência dos estudantes, e 

não um processo restrito que possa ser ensinado, por exemplo, por professores nas classes 

escolares. Estes não podem ensinar seus estudantes a serem críticos, mas, sim, criar condições 

para que eles exercitem sua criticidade.  

 Desse panorama, emerge o foco da seguinte seção do trabalho, sinalizar caminhos para 

identificação de temas que avaliem os impactos pré-produção de CT. Foco esse que vai ao 

encontro da questão que nos inquieta à reflexão deste trabalho. Essas sinalizações perpassam 

a dinâmica de investigação temática, acima apresentada, concebida por Freire (2005), na 

perspectiva da sinalização de caminhos pautados por pressupostos educacionais do 

movimento CTS, mais especificamente a aproximação crítica Freire-CTS. 

 

Práticas de Pré-Produção de Ciência-Tecnologia 

 

 No referido trabalho de Roso, Dalmolin e Auler (2011), identificamos temas 

trabalhados com os estudantes, nos quais a discussão acontecia anterior ao evento. Por 

exemplo, Zuin e Freitas (2007) debateram “Transposição das Águas do Rio São Francisco”, 
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no qual os estudantes dialogavam sobre o empreendimento na tentativa de abarcar diferentes 

faces do projeto, como potencialidades e limitações deste. Também houve espaço para 

manifestação de pareceres e a tomada de posição a respeito do tema, algo fundamental na 

negação à neutralidade da CT. 

 Também merece destaque o trabalho de Samagaia e Peduzzi (2004), denominado de 

“Projeto Manhattan”, o qual centrou a discussão em torno do problema “investir ou não em 

uma verba bastante grande para o desenvolvimento [...] de uma superbomba com o intuito de 

acelerar o término de um conflito de grandes proporções” (p. 262). Neste, os atores sociais, na 

sala de aula, também exercitaram a democratização de tomada de decisões em um tema 

controverso e marcado pela CT. Outro exemplo interessante é o trabalho de Flor (2007), que 

discute a “instalação de uma Incineradora de Lixo em um município”. A partir do ponto de 

vista democrático discutido, prevalecem decisões e interesses coletivos em detrimento de 

questões individuais e predominantemente financeiras. 

 Nos trabalhos referidos, a concepção de participação é ampliada, visto que os 

segmentos da sociedade envolvidos com o tema, representados pelos estudantes, envolvem-se 

nas discussões no sentido de compreender o tema, bem como possíveis implicações, tendo 

como base os conhecimentos científicos já estruturados, e tomar as decisões necessárias 

enquanto coletivo. Entretanto, não foi possível identificar nesses artigos se a proposta de 

trabalho ficou apenas no âmbito escolar, no sentido de dinamização das aulas, ou se teve 

repercussão na esfera social enquanto prática democrática5, o que sinalizaria uma efetiva 

concepção de análise de impactos pré-produção de CT culminando em um processo de 

tomada de decisão sobre o tema e diferenciando-se dos casos simulados. 

 Sobre os casos simulados, entendemos que eles podem implicar certa limitação em 

termos de democratização de processos decisórios e/ou formação de sujeitos críticos, 

objetivos educacionais mais amplos e também do movimento CTS. Nos casos simulados, 

pode estar incutida uma concepção propedêutica, de pré-requisitos, para a efetiva participação 

social, no sentido de supostamente aprender à participar para somente do futuro participar. 

Nosso posicionamento é em defesa do aprender participando (AULER, 2007) em temas reais, 

de repercussão local. Dessa forma, a sociedade pode vislumbrar um novo horizonte em termos 

de democracia, nesse caso de democracia participativa, estando envolvida na definição sobre 

a execução de determinado projeto ou evento relacionado à CT. Esta se consolida como uma 
                                                 
5 É importante destacar que, mesmo que as práticas citadas tenham ficado restritas ao âmbito escolar não 
estamos invalidado-as. Muito pelo contrário, elas são fundamentais, nesse momento de transição de paradigmas 
da educação em ciências e suas contribuições para a formação dos estudantes envolvidos apontam para o 
horizonte que defendemos nesse trabalho. 
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característica da sociedade contemporânea, pois estamos vestidos, alimentados e rodeados de 

CT, além das implicações socioambientais de seu desenvolvimento, aspecto geralmente 

colocado em segundo plano, que contemporaneamente vêm sendo mais considerado. 

 Nesse sentido, ao considerar a perspectiva de pré-produção assumimos, a priori, o 

desenvolvimento de CT como humanamente controlável e condicionado por valores, 

conforme afirma Dagnino (2008 e 2010). O autor entende como fundamental a participação 

efetiva da sociedade na definição da agenda de pesquisa, ele critica o caráter auto-

referenciado da construção dessa agenda, pois os atores sociais não são consultados e as 

demandas locais/regionais são geralmente negligenciadas em detrimento de problemas de 

pesquisa de outros contextos. Problemas certamente relevantes aos seus contextos de origem, 

mas não necessariamente para os contextos de destino. Portanto, um conceito ampliado de 

participação é fundamental, pois possibilita a definição de uma agenda que atenda as 

demandas sociais/locais, dentro do contexto de pré-produção. 

 A figura abaixo traça um panorama das potencialidades da discussão dos impactos 

pré-produção do desenvolvimento de CT. 

 

 
Figura 1: Análise de Impactos no Desenvolvimento de Ciência-Tecnologia (CT) 

 

 A análise de impactos na perspectiva do pós-produção está apoiada na concepção de 

suposta neutralidade da CT e restringe a discussão ao seu bom ou mau uso. Não há 

horizontes, não há transformação social, existe apenas conformação com a agenda de pesquisa 

e o desenvolvimento de CT e a intenção de que a sociedade aproveite, da melhor maneira 

possível, esse desenvolvimento. 

 Na análise pré-produção os atores sociais, entendidos como a comunidade, os 

movimentos sociais, os poderes públicos entre outros segmentos, participam da definição dos 

rumos do desenvolvimento da CT sinalizando suas demandas, suas necessidades. Em um 
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movimento de mão dupla a proposta de pré-produção interage com os atores sociais de modo 

a lhes conferir a responsabilidade de participação crítica em tal desenvolvimento. 

Analogamente à García (1998), no qual os estudantes precisam assumir para si os temas, os 

atores sociais precisam assumir o comprometimento de colaborar para a construção de uma 

sociedade mais democrática e participativa nas decisões sociais.  Desse modo, os atores 

sociais têm a perspectiva de pré-produção como via que leva à construção de uma agenda 

local. Nesta, são explicitadas as demandas sociais/locais, assim como suas dinâmicas de 

operacionalização. A execução da agenda local, por meio da ação dos poderes públicos e 

órgãos não-governamentais, consiste, na resolução dos principais problemas que afetam a 

sociedade com um todo, alheio a interesses de grupos hegemônicos. A agenda local não é 

definida apenas pelos gestores públicos ou influenciada pelo mercado, tampouco a definição 

de realizar essa obra em detrimento daquela não seria uma decisão vinculada ao número de 

votos que poderia render no próximo pleito, mas as reais necessidades da comunidade. 

 Na sociedade capitalista as demandas são criadas pelo próprio sistema com o propósito 

de sua manutenção e da continuidade do poder social por parte de grupos hegemônicos, 

semelhante à crítica realizada por Freire (2005) acerca das relações entre opressor e oprimido. 

Os interesses do mercado, pautados no consumismo exacerbado e em individualidades 

transitórias impede que os atores sociais se movam do pensar ingênuo para a consciência 

crítica, em termos freirianos. A individualização limita os sujeitos a identidades flexíveis que 

se moldam aos interesses do mercado e os tornam responsáveis por seu sucesso ou fracasso 

pessoal e educacional, ignorando, por exemplo, aspectos socioeconômicos. Fragmenta, o que 

não pode ser desvinculado, os atores de seu contexto social. Com isso, eles têm dificuldade 

em desprender-se desse pensar ingênuo, e embora entendam que a sociedade possui 

demandas, em uma visão reduzida, podem recair apenas à área da saúde pela sensibilidade da 

questão. 

 No entanto, não há dispositivos específicos para a identificação das demandas sociais 

e, por conseguinte, a construção da agenda local. Portanto sinalizamos a Investigação 

Temática de Freire (2005) como uma importante dinâmica de investigação de demandas 

sociais. A proposta do referido educador brasileiro permite, tanto no âmbito educacional 

quanto fora dele, identificar tais necessidades da comunidade. Entendemos que o espaço 

escolar figura potencialmente como um ponto de partida para a realização da investigação 

temática, pois os estudantes podem engajar-se em uma proposta que problematiza a 

organização social democrática, ao passo em que promove a Práxis verdadeira, segundo 

Freire (2005), sem dicotomizar a teoria da prática. 
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Considerações 

 

 Que encaminhamentos podem contribuir para a identificação de temas socialmente 

relevantes na Educação em Ciências? Esta foi a questão que nos moveu à presente reflexão. 

A problematização do desenvolvimento de CT, no âmbito da Educação em Ciências situa-se 

em um contexto de crítica a separação entre Ciências Naturais e Exatas (CNE) e Ciências 

Sociais e Humanas (CSH), tendo em vista que apenas uma ciência ou um conjunto reduzido 

delas, não necessariamente conseguiriam dar conta dos problemas sociais atuais, já a 

cooperação mútua entre CNE e CSH pode sinalizar um novo caminho para o enfrentamento 

desses problemas. Nesse sentido, defendemos o uso de temas nos encaminhamentos 

curriculares, como forma de superar tal dicotomia. No entanto, não nos referimos a qualquer 

tema, nem a conteúdos tradicionais como sinônimos de temas. A questão central é o trabalho 

com temas reais e socialmente relevantes. 

 Em CTS existem alguns critérios para que um tema seja considerado social. Para 

Ramsey um tema é considerado social quanto “(i) se é de fato um problema de natureza 

controvertida, ou seja, se existem opiniões diferentes a seu respeito, (ii) se o tema tem 

significado social e (iii) se o tema, em alguma dimensão, é relativo à ciência e à tecnologia” 

(apud SANTOS, 2008, p. 121). É importante relembrar, como já destacamos apoiados na 

pesquisa de Auler, Dalmolin e Fenalti (2009), que em CTS muitos temas são definidos pelos 

professores, sendo importante tais parâmetros. Já na investigação temática freiriana os temas 

emergem do contexto social, sendo, geralmente, mais íntimos ao entorno. Vale lembrar que os 

estudantes, na perspectiva freiriana precisam sentir-se desafiados pelas problematizações 

realizadas na escola, versando sobre o mundo vivido. Embora trabalhar com temas reais possa 

não garantir o engajamento da totalidade dos estudantes, haverá a participação significativa, 

desde que os estudantes, segundo García (1998), assumam os temas como seus. 

 Entretanto, apesar do considerarmos interessante o vínculo com o local dos temas 

freirianos, com possibilidade de potencializar o engajamento dos estudantes, entendemos 

como necessário um passo seguinte, que possibilite a fundamental ampliação do conceito de 

participação social, o estabelecimento de critérios e parâmetros em relação à definição de uma 

Política Científico-Tecnológica (PCT), contemplando a variável socioambiental. Logo, uma 

PCT que abarque a construção de uma agenda de pesquisa pautada pelas necessidades locais. 

A análise de impactos do desenvolvimento de CT pré-produção é uma perspectiva capaz de 

englobar essas sinalizações, sendo potencializada pela articulação com a investigação 

temática em função de sua forte vinculação com temas sociais de relevância local. 
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 É importante destacar que, em tempos de capitalismo, é fundamental o olhar crítico 

acerca das necessidades da sociedade, sendo que algumas dessas demandas, em função desse 

modelo econômico, ficam restritas à área da saúde, ignorando outras necessidades do coletivo 

social. Parece não ser nenhuma novidade que algumas das supostas necessidades, semeadas, 

da sociedade estão vinculadas ao consumismo, principal trunfo do capitalismo. Aqui é mais 

um dos vários pontos em que o papel da educação deve prevalecer, em formar um cidadão 

crítico, em possibilitar as capacidades de tomada de decisão, etc., objetivos amplamente 

divulgados em meio educacional, mas possivelmente tendo seus significados esvaziados. Esse 

é um tema com grandes possibilidades de trabalho na educação, um tema a ser 

problematizado apesar do endosso da mídia e do sistema como um todo. 

 Portanto, defendemos a investigação temática de Freire (2005) como dinâmica para 

identificação de demandas sociais, ao passo que a proposta está vinculada à identificação de 

temas socialmente relevantes e o desenvolvimento destes em sala de aula. Nesse contexto, a 

escola pode figurar como potencializadora de discussões que contemplem a análise de 

impactos pré-produção de CT bem como a articulação dos atores sociais com suas demandas 

e a sinalização de uma agenda de pesquisa pautada por essas demandas. No entanto, faz-se 

necessária uma política de organização da agenda de pesquisa, e aqui podemos indicar a 

pesquisa universitária, que preveja sua construção com base nas demandas sociais, que 

implica ainda, na necessidade de um questionamento à sociedade no intuito de levantar os 

temas que lhe são relevantes, no sentido de direcionar essa agenda. 
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Resumo  
O movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), com repercussões na Educação em Ciências (EC), tem sua 
origem associada à suposta neutralidade da Ciência-Tecnologia (CT). A linha de pesquisa CTS está em fase de 
crescimento/consolidação no Brasil. No entanto, como a não neutralidade da CT tem sido trabalhada, nesta linha 
de pesquisa, considerando a produção de conhecimento presente, em periódicos brasileiros, da área de EC? 
Sendo este, o problema de pesquisa. Este trabalho resulta de uma dissertação de mestrado, teve como objetivo 
analisar como a não neutralidade da CT, na linha de pesquisa CTS, tem sido trabalhada, na produção do 
conhecimento, presente em periódicos brasileiros, na área de EC. Como ferramenta para analisar os resultados 
foi utilizada à análise textual discursiva. Da interação entre elementos teóricos e empíricos resultaram três 
categorias, as quais sintetizam os resultados da pesquisa, sendo neste trabalho discutida a categoria: a) a agenda 
transfere intencionalidades para o produto científico-tecnológico. 
 
 
Palavras-chave: Ciência-Tecnologia-Sociedade. Freire. Não Neutralidade da Ciência-Tecnologia. 
 
 
Abstract 
The Science-Technology-Society Movement (STS), with repercussions in Science Education (SE), has its origin 
associated with the supposed neutrality of Science- Technology (ST). The line of research STS is in the process 
of growth/consolidation in Brazil. However, how the non-neutrality of ST has been worked, in this line of 
research, considering the production of knowledge present in Brazilian journals, from the area of SE? This is the 
research problem of this work, which results from a master's thesis, and aimed to analyze how the non-neutrality 
of ST, in the STS line of research, has been worked on the production of knowledge, present in Brazilian 
journals in the area of SE. To analyze the results was used the Discursive Textual Analysis. From the interaction 
between theoretical and empirical elements resulted three categories, which summarize the results of the 
research, being discussed in this work the following category: a) the agenda transfers intentions to the scientific 
and technological product. 
 
 
Keywords: Science-Technology-Society. Freire. Non-Neutrality of Science-Technology. 
 
 

Introdução 

 

O movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), como movimento social mais 

amplo (GARCÍA; CEREZO e LÓPEZ, 1996), com repercussões no campo educacional, teve 

sua origem no Hemisfério Norte. Desde os anos 90, do século passado, tem repercutido no 
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contexto brasileiro, podendo, hoje, ser considerada uma linha de pesquisa em consolidação, 

aspecto analisado por autores como Delizoicov (2007) e Abreu, Fernandes e Martins (2009).  

O movimento CTS originou-se no questionamento do modelo decisório tecnocrático, 

respaldado na suposta neutralidade da Ciência-Tecnologia (CT), postulando uma participação 

da sociedade no direcionamento dado à atividade científico-tecnológica, reivindicando assim, 

decisões mais democráticas (AULER, 2002).  

No contexto escolar (AIKENHEAD, 2003), CTS repercutiu, entre as décadas de 70 e 

80, do século passado, no momento em que se desenvolvia um amplo consenso, entre os 

educadores de Ciências, em relação à necessidade de inovações na área, motivados por uma 

emergente necessidade de educação política. Ou seja, a busca de democratização de processos 

decisórios, contemplando abordagens multidisciplinares, com currículos organizados em 

torno de temas, de problemas reais.  

A aproximação Freire-CTS, sustenta-se no pressupostos de que em ambos os 

referenciais a ideia de participação da sociedade em processos decisórios é fundamental. 

Além disso, entende-se que o pressuposto freiriano de uma compreensão crítica, de uma 

leitura crítica da realidade exige uma compreensão crítica sobre interações entre CTS, para a 

qual a problematização e superação da suposta neutralidade da CT é fundamental. 

Neste sentido, encaminhamentos curriculares propostos na linha de pesquisa CTS 

contêm semelhanças com pressupostos freirianos. Apesar de CTS apresentar um caráter 

bastante polissêmico, propõe currículos pensados a partir de temas, de problemas reais e 

abordagens inter/multidisciplinares, considerando que a complexidade desses 

temas/problemas remetem para vários campos disciplinares. Em Freire, a proposição de 

currículos estruturados a partir de que denominou de temas geradores, propõe-se algo similar. 

Temas que, contemplando dimensões da vivência da comunidade onde vivem os estudantes, 

estão relacionados à categoria que denominou de curiosidade epistemológica. Temas com 

significado, nos quais manifestam-se, devem comparecer contradições maiores presentes na 

sociedade ocidental. 

Desta forma, tendo presente que a origem de CTS está relacionada à problematização da 

não neutralidade da CT, surgiu e foi amadurecendo o problema de pesquisa. Ou seja, como a 

não neutralidade da CT tem sido trabalhada, na linha de pesquisa CTS, em crescimento no 

contexto brasileiro, considerando a produção de conhecimento presente, em periódicos 

brasileiros, da área de EC? 

 

Revisão de Literatura 
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A origem do movimento CTS, historicamente, está associada à concepção de uma 

suposta neutralidade da CT. Entretanto, na contemporaneidade, a CT vem sendo relacionada 

em termos de seus benefícios e malefícios. Nesse sentido, muitas vezes é ignorado que, na 

reflexão epistemológica contemporânea, a concepção da suposta neutralidade da CT foi 

superada. No entanto, essa visão de CT neutras ainda está presente tanto na academia, como 

na educação científica da Educação Básica.  

A concepção de neutralidade, dos produtos da CT está amparada na existência de um 

método que produz conhecimento sem sofrer nenhuma influência externa. Assim, o método 

científico, cuja função seria a de desinfectar o produto científico garante que, somente fatores 

epistêmicos, ou seja, a lógica e mais a experiência, participem da construção do conhecimento 

(AULER, 2002).   Entretanto, a Ciência não está isolada de “contaminações” valorativas, 

diferentemente o que pensam os defensores da neutralidade. 

Segundo Auler (2002), há uma compreensão não discutida, “segundo a qual os 

aparatos, máquinas ou instrumentos, produtos da atividade científica e tecnológica, não são 

maus nem bons, nem positivos e nem negativos em si mesmos” (p. 88). Isso sugere que a 

tecnologia é tida como um instrumento neutro, podendo ser usada tanto para o bem quanto 

para o mal. Assim, tem-se a ideia de uma tecnologia que pode ser utilizada em qualquer 

contexto, justificando, por exemplo, a transferência tecnológica de um contexto para outro, 

com facilidade. Contrário a esse entendimento, Oliveira (2008) concebe a Ciência como não 

neutra, associando a não neutralidade a questões valorativas. Segundo ele, se a Ciência é 

isolada da esfera valorativa, a tese da neutralidade põe a Ciência fora do alcance de 

questionamentos relativos a valores sociais. 

No entanto, existe uma compreensão transformada em senso comum, de que a 

concepção de neutralidade da CT, leva a crer que o presente é, necessariamente, melhor que o 

passado e que levará a um futuro melhor. Desta forma a Ciência seria a contínua descoberta 

da verdade e por isso, único, universal e coerente com o progresso (DAGNINO, 2008). Isso 

sugere que, conhecimentos criados e utilizados por diferentes civilizações poderiam ser 

utilizados para qualquer fim, e por atores sociais diferentes, a qualquer tempo. Assim, o 

conhecimento científico-tecnológico gerado seria suficiente para garantir o progresso 

econômico e social para todos. 

Diante do exposto acima, sobre a não neutralidade da CT, são abordados quatro 

dimensões inicialmente identificados e caracterizados por Auler (2002) e Auler e Delizoicov 

(2006): 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 91



a) O direcionamento dado à atividade científico-tecnológica (processo) resulta de decisões 

políticas. De outra forma, pode-se dizer que a agenda de pesquisa (problemas selecionados) é 

pautada no campo dos valores; 

b) A apropriação do conhecimento científico-tecnológico (produto) não ocorre de forma 

equitativa. É o sistema político que define sua utilização. Neste caso, a não neutralidade 

estaria na apropriação desigual; 

c) O conhecimento científico produzido (produto) não é resultado apenas dos tradicionais 

fatores epistêmicos: lógica + experiência. No campo da Filosofia e Sociologia da Ciência, 

têm-se apontado a insuficiência desses fatores epistêmicos na produção do conhecimento 

científico; 

d) O aparato ou produto tecnológico incorpora, materializa interesses, desejos de sociedades 

ou de grupos sociais hegemônicos. 

Um currículo pautado em uma abordagem CTS trabalha com a multidisciplinaridade, 

neste enfoque o trabalho em sala de aula passa a ter outra conotação. Professores e estudantes 

passam a pesquisar juntos, a construir e/ou produzir o conhecimento científico, que deixa de 

ser considerado algo inviolável. Isso supera a mera repetição do ensino das leis que regem o 

fenômeno e possibilita refletir sobre o uso político e social que se faz desse saber 

(PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007). Já para Freire (2005) tem-se uma educação 

pautada em um currículo em torno do chamado tema gerador, uma investigação temática. 

Desse modo, tem-se a participação de mais atores no processo dialógico/problematizador, 

tornando possível identificar demandas, necessidades e problemas de uma nova agenda de 

pesquisa, de políticas públicas para a CT.  

Assim, para Santos (2008), uma educação pautada por uma abordagem CTS na 

perspectiva freiriana busca incorporar ao currículo discussões de valores e reflexões críticas 

que possibilitem desvelar a condição humana. Não se trata de uma educação contra o uso da 

tecnologia e nem uma educação para o uso, e sim uma educação onde os estudantes reflitam 

sobre a sua condição no mundo frente aos desafios postos pela CT. 

De acordo com Setubal, Sampaio e Grosbaum (1998), rever o currículo que se quer 

instalar na escola, deve haver uma reflexão conjunta dos educadores sobre fatores externos e 

internos que condicionam a seleção e organização dos conteúdos escolares, tendo como pano 

de fundo questões sociais contemporâneas. No entanto, isso não tem sido uma prática comum 

em nossas escolas, as quais estão acostumadas a receber e seguir programações e orientações 

prontas, elaboradas por técnicos dos órgãos oficiais ou, mesmo, por autores de livros 

didáticos. 
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Contudo, a CT, tanto no contexto da educação formal quanto na informal, muitas 

vezes, são retratadas como neutras e redentoras dos problemas da humanidade, constituindo 

uma cultura de que não é necessária a participação da sociedade em decisões relacionadas aos 

avanços científico-tecnológicos. No entanto, para que haja mudança desse tipo de postura é 

necessário propiciar discussões que visem questões relacionadas a não neutralidade da CT, 

conforme já destacadas anteriormente, seja na escola, rodas de conversa, na academia, sendo 

este um passo importante para a superação da neutralidade da CT.  

 

Encaminhamentos Teórico-Metodológicos 

 

Considerando que a não neutralidade da CT constitui dimensão central na gênese da 

linha de pesquisa CTS, e por ser, uma linha de pesquisa emergente no Brasil, temos como 

objetivo caracterizar e aprofundar a compreensão sobre a abordagem da não neutralidade da 

CT em uma análise criteriosa e rigorosa de informações obtidas, presente nos periódicos 

brasileiros, na área de EC. Dessa maneira, buscou-se investigar o seguinte problema de 

pesquisa: como a não neutralidade da CT tem sido trabalhada, na linha de pesquisa CTS, 

considerando a produção de conhecimento presente, em periódicos brasileiros, da área de EC?  

Esse trabalho é decorrente de uma dissertação de mestrado (SANTOS, 2012) que é 

constituída de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Enquanto recurso teórico-

metodológico para a análise das informações foi utilizada a Análise Textual Discursiva 

(ATD), caracterizada por Moraes (2003). 

Para a definição da amostra da pesquisa (corpus de análise) optou-se por artigos 

autoidentificados no título, no resumo ou nas palavras-chave as palavras ciência-tecnologia-

sociedade, ciência-tecnologia-sociedade-ambiente ou as siglas CTS e/ou CTSA de três 

periódicos brasileiros da área pesquisa em EC: Alexandria – Revista de Educação em Ciência 

e Tecnologia, Ciência & Educação e Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciência.  

Em relação à ATD, de acordo com Moraes (2003), 

 
[...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de 
compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequência recursiva de 
três componentes: a unitarização – desconstrução dos textos do corpus; a 
categorização – estabelecimento de relações entre os elementos unitários; e por 
último o captar de um novo emergente em que a nova compreensão é comunicada e 
validada (p. 192).    
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 Na unitarização, primeira etapa do processo, ocorre a desmontagem dos textos 

originais, unidades em que o analista irá atribuir “sentidos e significados” (p. 192). Moraes 

(2003) entende que os significantes são os textos originais em si, ou o corpus de análise, onde 

o analista extrai suas unidades e atribui significados e sentidos diante de suas perspectivas 

teóricas e objetivos da pesquisa. Na categorização, segunda etapa do processo, após 

estabelecer as relações dos sentidos e significados das unidades textuais, constitui-se em 

“reunir elementos semelhantes [...] nomear e definir as categorias” (p. 197).  A terceira etapa 

do processo consiste em captar o novo emergente, onde as compreensões e teorizações 

atingidas em relação aos fenômenos estudados serão expressas e validadas em forma de um 

metatexto. 

 
Resultados 
 

Um dos objetivos central do movimento CTS, é a busca de uma maior participação da 

sociedade em temas relacionados à CT. Neste sentido, há indicativos nesta pesquisa 

defendendo a ampliação da participação social, uma participação na agenda de pesquisa, na 

socialização dos produtos científico-tecnológicos e não uma ampliação de participação em 

laboratórios de pesquisa, por exemplo. São três dimensões, interdependentes, nas quais a 

concepção de neutralidade não cabe. Assim, a primeira categoria discutida na dissertação de 

mestrado (SANTOS, 2012) refere-se a não neutralidade temática, relacionando a atual agenda 

de pesquisa (pré-produção) com a influência de valores. A segunda categoria focaliza o 

produto científico-tecnológico, ou seja, o pós-produção. A produção em si, ou seja, o que 

ocorre no laboratório é analisado na categoria três. No entanto, neste trabalho será apresentada 

apenas a primeira categoria: 

 

a) A Agenda Transfere Intencionalidades Para o Produto Científico-Tecnológico 

 Esta categoria é resultado da compreensão de análises realizadas durante a pesquisa, a 

qual foi percebido, de que os interesses incorporados no produto científico-tecnológico 

transferem  intencionalidades para a agenda de pesquisa. Esta compreensão está interligada a 

quarta dimensão de Auler (2002), e os valores presentes na definição da agenda na primeira 

dimensão apontada também por Auler (2002). Dessa maneira, a união dessas dimensões, 

resultou nesta primeira categoria.  

A comunidade de pesquisa, muitas vezes, está acoplada a grandes empresas 

transnacionais, atendendo as suas necessidades econômicas. Neste sentido, Dagnino (2008) 
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(artigo 01)3 afirma que “[...] a comunidade de pesquisa atua (defendendo seus valores e 

interesses) no processo decisório da C&T” (p. 28). Dessa maneira, é possível evidenciar que a 

comunidades de pesquisa ao invés de atender problemas da comunidade em geral, acaba 

atendendo somente os seus interesses e de certos grupos da população. Vindo ao encontro 

com essa situação, Hobsbawn (2003), refere-se que há campos de pesquisa em que os 

pesquisadores buscam “[...] não necessariamente o que lhes interessava, mas o que era 

socialmente útil ou economicamente lucrativo ou aquilo para que havia dinheiro [...]” (p. 

535).  

O direcionamento dado à atividade científico-tecnológico consiste em atender as 

necessidades e os interesses de um público alvo, sendo que a ciência e a sua inovação é 

direcionado em uma via única, deixando para trás, os reais problemas de uma sociedade com 

grande disparidades economicamente. Assim, fica o questionamento, que produção 

tecnológica é realmente produzida no nosso país, com os reais interesses da nossa sociedade? 

Neste sentido, Auler e Bazzo (artigo 02), afirmam que no Brasil grande parte da 

pesquisa científica é praticada tendendo o reconhecimento externo: 

 
buscando, predominantemente, inspirações e motivações na “vitrina estrangeira”. 
Uma segunda conseqüência dessa visão é a desconfiança em relação à pesquisa 
tecnológica nacional, com desperdício de resultados interessantes de pesquisas. 
Como consequência dos aspectos acima, nem a ciência nem a tecnologia estão 
harmoniosamente integradas nas instituições sociais, econômicas e culturais 
brasileiras (2001, p. 6) [grifo do autor]. 

 

Assim, afirmar que “os problemas hoje existentes, e os que vierem a surgir, serão 

automaticamente resolvidos com o desenvolvimento cada vez maior da CT, estando a solução em mais 

e mais CT, está secundarizando as relações sociais em que essa CT é concebida” (AULER e 

DELIZOICOV, 2001, p. 4) (artigo 03). 

Há uma relação direta da atual agenda de pesquisa com a lógica do consumismo 

desenfreado. Segundo Auler (2011), essa lógica está associada a uma insustentabilidade 

socioambiental. Isso porque, a cada novo aparato científico-tecnológico ocupa o lugar dos 

produtos considerados ultrapassados, arrastando dessa maneira, montoeiras de lixos 

tecnológicos. Proporcionar discussões que visem questões associadas a uma outra agenda de 

pesquisa, que tenha uma lógica sustentável é de real importância. Neste sentido, Santos e 

Mortimer (artigo 04) afirmam: 

 
                                                 
3 Usamos entre parênteses a palavra artigo para diferenciar  os artigos analisados dos referenciais teóricos que 
nos apoiamos para analisar os resultados. 
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Considerando, ainda, a vinculação dos cursos de educação ambiental com o 
processo de tomada de decisão, podemos destacar a necessidade do 
desenvolvimento dos valores relativos à consciência ecológica, o que resulta em um 
compromisso com a educação para a cidadania planetária (Boff, 1998; Gutiérrez & 
Prado, 1999). Tal educação visaria a formação de valores e atitudes para o 
desenvolvimento sustentável, o que contrasta com os valores consumistas que 
imperam na sociedade atual (2001, p. 103). 

 

Assim, na era da inovação tecnológica, onde produzir novas tecnologias é o ponto 

inicial para uma competição entre as empresas, valorizando cada vez mais o marketing, para 

que assim, a sociedade em geral entre na lógica consumista, somente usufruindo esse aparato 

tecnológico sem ao menos refletir criticamente a lógica da produção, da competição entre as 

empresas, desconsiderando as questões valorativas em seu entorno, deve ser problematizado. 

Vindo ao encontro com essas ideias, uma professora, quando questionada sobre as relações 

entre tecnologia e sociedade (FIRME e AMARAL, 2008) (artigo 05) afirma, “a sociedade 

usufrui da tecnologia e que o consumo de produtos pela sociedade estimula determinados 

avanços tecnológicos” (p. 260). Dessa maneira, as empresas estimulam o consumo e vão 

inovando os produtos tecnológicos, e cabe a sociedade, anestesiada de promessas 

consumistas, usufruir e trocar frequentemente os produtos considerados ultrapassado, uma 

lógica insustentável.  

Relacionando o desenvolvimento científico-tecnológico com a influência de questões 

valorativas Pinheiro, Silveira e Bazzo (artigo 06), citando Bazzo (1998, p. 142), destacam 

que:  

 
É inegável a contribuição que a ciência e a tecnologia trouxeram nos últimos anos. 
Porém, apesar desta constatação, não podemos confiar excessivamente nelas, 
tornando-nos cegos pelo conforto que nos proporcionam cotidianamente seus 
aparatos e dispositivos técnicos. Isso pode resultar perigoso porque, nesta anestesia 
que o deslumbramento da modernidade tecnológica nos oferece, podemos nos 
esquecer que a ciência e a tecnologia incorporam questões sociais, éticas e políticas 
(2007, p. 72). 

 

Complementando a citação acima, os autores afirmam, “mal sabem as pessoas que 

atrás de grandes promessas de avanços tecnológicos escondem-se lucros e interesses das 

classes dominantes” (p. 72). Assim, fica evidente que a classe dominante impõe apenas seus 

interesses, deixando de lado os interesses das classes menos favorecidas. Assim, Dagnino 

(2010a) ao fazer uma crítica referente à funcionalidade da universidade pública da América 

Latina, coloca que “é disfuncional para a sociedade que a contém e para o seu contexto 

econômico, político e social” (p. 296). Ele ainda afirma que:  
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[...] a universidade produz um conhecimento que interessa a empresa [...]. Para a 
classe trabalhadora, pelo menos no Brasil, há tempos que a universidade deixou de 
ser uma via de ascensão social. Ademais, o conhecimento que é produzido na 
universidade pública brasileira é pouco relevante para a classe dominada (p. 296). 
 

Andrade e Carvalho (artigo 07), em uma pesquisa realizada com estudantes sobre 

questões envolvendo CT, colocam que estes mostraram uma visão de CT neutras, ou seja, a 

“[...] tecnologia é vista, muitas vezes, como simples sinônimo de máquinas e instrumentos 

atuais, que teriam função de facilitar a vida das pessoas” (2002, p. 175). Há a compreensão 

dos autores em que estes acreditam que esta característica de a-historicidade tida pelos 

estudantes, esteja vinculada com a maneira de como tem sido apresentado o processo de 

constituição do conhecimento tecnológico. Desta forma, a análise feita pelos autores, tem-se 

uma concepção de não neutralidade, onde há uma compreensão de que a tecnologia incorpora 

intencionalidades. 

Portanto, segundo Auler (2002), devemos estar atentos em generalizar a ideia de que 

as tecnologias estão somente “marcadas pelo mal”, recaindo assim a um maniqueísmo. 

Potencializar um projeto de sociedade, de uma Política Científico-Tecnológica (PCT), com 

uma crescente participação da sociedade, torna possível discussões que visem a adoção desta 

ou daquela tecnologia, buscando sempre o melhor caminho. 

Em busca da superaração da lógica da competição, Dagnino (2007, 2010a, 2010b) 

sugere o chamado de Adequação Sócio-Técnica (AST), ou seja, um “reprojetamento” da CT, 

como, o da economia solidária, sintetizada pela propriedade coletiva de meios de produção, 

associativismo, substituição da competição pela solidariedade.  Neste sentido, a AST consiste: 

 
no “reprojetamento” das tecnologias atualmente disponíveis. Num processo sócio-
técnico contra-hegemônico que se inicia pela desconstrução da tecnologia, que 
identifique suas características que decorrem da internalização dos interesses e 
valores do “grupo social relevante”. E de reconstrução, que promova sua 
substituição por outras características, coerentes com outros interesses e valores, que 
tornem a tecnologia funcional ao projeto político alternativo (2007, p. 9) [grifo do 
autor]. 

 

 

Considerações 

 

No término da análise, percebemos que está havendo um aumento de autores que estão 

considerando a compreensão sobre a não neutralidade da CT. Isso porque, em diferentes 

momentos foi evidenciado discussões visando a não neutralidade no âmbito da definição da 

agenda de pesquisa. Assim, é necessário que haja uma continuação de discussões que visem a 
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superação da neutralidade. Potencializando a participação de estudantes, professores e 

comunidade escolar em geral, na definição de parâmetros para a constituição de políticas 

públicas para a CT, sendo este, um grande desafio para a EC.  

Uma sociedade com postura passiva inibe qualquer tentativa de decisão e participação 

frente decisões envolvendo seus interesses. Neste sentido, ignorar a não neutralidade da 

agenda, onde as decisões são tomadas por tecnocratas, pode-se ser comparar ao denominado 

situação-limite por Freire (2005). Isso refere-se, a limitação da participação do sujeito frente a 

tomadas de decisões. Para Freire, os sujeitos nessa situação, são comparados a quase objetos, 

não possuindo uma compreensão crítica de que a atual agenda de pesquisa está vinculada a 

uma lógica insustentável socioambientalmente, uma lógica competitiva, consumista. Há uma 

compreensão limitada da não neutralidade em que se ignoram estas lógicas, reduzindo-se as 

ações pedagógicas ao plano individual: reciclar lixo, jogar lixo na lixeira, etc. Dessa maneira 

o limite está restringido ao campo individual, deixando para trás a lógica consumista. 

Para Freire, o ir além das situações-limite é denominado de inédito-viável, onde ele 

destaca: 

 
Em síntese, as “situações-limites” implicam na existência daqueles a quem direta ou 
indiretamente “servem” e daqueles a quem “negam” e “freiam”. No momento em 
que estes as percebem não mais como uma “fronteira entre o ser e o nada, mas como 
uma fronteira entre o ser e o mais ser”, se fazem cada vez mais críticos na sua ação, 
ligada àquela percepção. Percepção em que está implícito o inédito viável como algo 
definido, a cuja concretização se dirigirá, sua ação (2005, p. 109) [grifo do autor]. 

 

Esta pesquisa mostrou indicativos da percepção deste inédito viável. Possibilitar a 

participação de mais atores sociais frente a  tomada de decisões envolvendo temas científico-

tecnológicos, decisões na agenda de pesquisa, um processo não neutro. É necessário que se 

tenha uma agenda de pesquisa que considere questões voltadas a sustentabilidade 

socioambiental, que a lógica competitiva seja vista criticamente na sociedade em geral. 

Problematizar questões como essa é um grande desafio para o campo educacional.  

Portanto, os resultados obtidos nesta pesquisa sinalizam para um horizonte que visa 

alcançar esse desafio. Pois, há elementos discutindo questões que visam a superação da 

neutralidade. Dentre os referenciais assumidos no decorrer do trabalho, o inédito viável 

consiste como a potencializador para se alcançar outra agenda de pesquisa, outra política 

científico-tecnológica, incorporando a questão ambiental, uma política pública para a CT 

como, por exemplo, da economia solidária.  
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Resumo 
O trabalho, de caráter qualitativo, foi desenvolvido a partir da ideia da abordagem temática balizado nos 
referenciais de Paulo Freire e do movimento CTS cujo tema central é: O Cultivo do Arroz. O objetivo geral deste 
trabalho é a implementação e a análise dos resultados do tema exposto acima que foi aplicado na Escola Estadual 
de Ensino Médio Érico Veríssimo de Restinga Sêca - RS, numa turma de EJA composta de 16 alunos durante o 
mês de junho deste ano. O presente trabalho está inserido no contexto de uma dinâmica constituída de várias 
etapas, interdependentes, nas quais serão focadas no mesmo: a estruturação didático-pedagógica dos temas, a 
implementação em turmas de alunos do ensino médio e a avaliação da implementação e reflexão sobre todo o 
processo. Na estruturação do tema foi utilizada a dinâmica dos três momentos pedagógicos. No método de 
análise dos resultados foi utilizada a Análise Textual Discursiva. Dentre os resultados deste trabalho, destaca-se 
que os alunos demonstraram o quanto o tema está fortemente relacionado à sua realidade, bem como, verificou-
se uma maior dialogicidade e participação dos mesmos no decorrer das aulas. Também foi possível perceber um 
maior aprendizado por parte dos alunos em relação aos conceitos da Física, demonstrado através da superação do 
senso comum. Como perspectiva de continuidade deste trabalho propõe-se uma abordagem interdisciplinar. 
 
 
Palavras-chave: Abordagem Temática. Paulo Freire. Enfoque CTS. 
 
 
 
Abstract 
The study, of qualitative character, was developed from the idea of thematic approach ordinaried on the 
references of Paulo Freire and the STS movement whose central theme is: The Culture of Rice. The aim of this 
paper is the implementation and analysis of the results above that was applied at the Érico Verissimo High 
School in Restinga Sêca - RS, in an adult class composed of 16 students during the month of June of this year. 
This paper is inserted in a context of a dynamic consisted of several steps, interdependent, in which it will be 
focused on the same: the structuring of educational and pedagogical issues, the implementation in classes of high 
school students and assessment of the implementation and reflection on the whole process. In the structuring of 
the theme was used the three times dynamics pedagogical. In the method of analysis was used the Discourse 
Textual Analysis. Among the results of this work, it is emphasized that the students demonstrated how the 
subject is strongly related to their reality, as well, it was found more dialog and participation of the students 
during the classes. It was also possible to realize a larger learning by students relative the concepts of physics, 
demonstrated through the overcoming of the common sense. As prospect of continuing of this work, it proposes 
an interdisciplinary approach. 
 
 
Keywords:  Thematic Approach. Paulo Freire. STS approach. 
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Introdução 

 

 O trabalho foi desenvolvido a partir dos pressupostos da abordagem temática 

(Delizoicov, Angotti e Pernambuco, 2011) cujo tema central é: O Cultivo do Arroz. Esta 

temática pode ser trabalhada em áreas onde a agricultara é a base da sociedade local, como 

por exemplo, para estudantes do ensino médio de uma escola estadual no município de 

Restinga Sêca - RS.  

A escolha do tema a ser trabalhado foi consequência do público alvo escolhido. Os 

estudantes experimentam, ano após ano, a mesma forma de trabalho. Um trabalho baseado em 

um currículo voltado para concursos e vestibulares, na maioria das vezes, sem vinculação com 

o mundo vivido dos mesmos.    

 Outro fator que surge, como consequência dessa forma de trabalho adotada pela 

maioria dos professores do ensino médio, é a chamada “cultura do silêncio” descrita por Paulo 

Freire (Freire, 1987). Essa “cultura” faz com que os estudantes saiam do ensino médio sem 

saber relacionar a ciência e o conhecimento científico com o seu cotidiano e com outras áreas. 

Nesse sentido o intuito do presente trabalho é avaliar a implementação de uma 

atividade diferenciada, na perspectiva de tema, com os estudantes de Restinga Sêca. A cidade 

de Restinga Sêca é uma cidade “interiorana”, sendo que a agricultura é marca presente, 

principalmente a do cultivo do arroz.  

 

Referencial Teórico 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM e PCN+) e as 

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM) indicam a necessidade de se buscar uma 

maior atualização do currículo para que a educação se volte para o cotidiano dos estudantes, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades e competências para a vida e o exercício da 

cidadania (BRASIL, 2002). 

Ao identificar e questionar os modelos presentes no contexto educacional, tanto no 

plano prático quanto no plano teórico, demonstra-se uma preocupação não apenas com a 

aplicabilidade de um modelo de educação que leve em consideração a aquisição conceitual, 

mas que possibilite uma (re)significação da vida discente a partir da inclusão de suas 

vivências e de seu contexto social político e econômico em sala de aula. 
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 Segundo Muenchen (2007), o processo ensino/aprendizagem de Ciências tem 

apresentado problemas e limitações no contexto escolar a serem enfrentados, dentre os quais 

se podem citar: a fragmentação, ou seja, o caráter unicamente disciplinar; a desmotivação dos 

alunos; a desvinculação entre o “mundo da escola” e o “mundo da vida”; o ensino 

propedêutico; a falta de consideração pela complexidade do mundo real; a concepção de 

Ciência-Tecnologia neutra e provavelmente associada a todos estes aspectos, talvez o mais 

intrigante, o baixo nível de aprendizagem, bem como, os limites à formação de uma cultura de 

ação e participação. 

De acordo com Auler (2007), nos últimos anos, têm-se apresentado algumas propostas 

de intervenção curricular buscando a superação destes problemas e limitações, que são 

apontadas na literatura das pesquisas em Ensino de Ciências como as chamadas Abordagens 

Temáticas. Estas propostas, mesmo seguindo referenciais distintos, apresentam finalidades 

semelhantes, como é o caso da abordagem temática de inspiração Freiriana (Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco, 2011), da situação de estudo (Maldaner e Zanon, 2001) e da 

abordagem temática com referenciais articulados ao movimento CTS (Muenchen, 2007; 

Auler, 2007; Santos e Mortimer, 2001). 

Apoiados em Snyders (1988) e Freire (2008), Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011) entendem que a proposta curricular que se apoia na Abordagem Temática pode ser 

definida como: 
Perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com base em temas, 
com os quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa 
abordagem, a conceituação científica da programação é subordinada ao tema 
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 189). 
 

 Estas propostas são balizadas na utilização de temas/problemas de relevância social 

em suas aulas, produzindo uma articulação entre os conteúdos programáticos e os temas 

abordados. Desta forma, quando são bem trabalhadas nos espaços escolares, as intervenções 

curriculares produzem ações investigativas e a problematização dos temas estudados. Além 

disso, o aluno é levado a pensar de forma articulada, contextualizada e passa a ser ator ativo 

do processo de ensino/aprendizagem.   

 Uma das principais propostas das citadas acima e que será utilizada neste trabalho é 

abordagem temática com referenciais articulados ao movimento Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS). O processo de ensino/aprendizagem do enfoque CTS nas salas de aula é 

colocado por Santos e Mortimer (2001) quando os mesmos apontam a principal meta e o 

principal objetivo deste movimento: 
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As propostas curriculares para o ensino de ciência na perspectiva ciência, tecnologia 
e sociedade (CTS) possuem como principal meta preparar os alunos para o exercício 
da cidadania. Na medida em que a recente reforma do ensino médio propõe 
princípios curriculares com tal objetivo, a análise da função dos currículos CTS 
contribui para uma reflexão crítica sobre o papel do ensino de ciências na 
implementação desse objetivo. [...] O principal objetivo de currículos CTS é o 
letramento científico e tecnológico para que os alunos possam atuar como cidadãos, 
tomando decisões e agindo com responsabilidade social (SANTOS e MORTIMER, 
2001, p. 95). 
 

É importante que os professores, ao trabalharem com a abordagem temática, façam 

uso do conhecimento prévio do aluno, de sua cultura primeira, de suas concepções 

alternativas acerca do assunto, e a partir destas desenvolvam o trabalho proposto, no sentido 

de propiciar não apenas o entendimento do tema, mas também uma maior 

participação/tomada de decisão nas questões que o envolvem. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), apoiados em Snyders (1988), entendem que 

numa abordagem temática a cultura primeira do aluno deve sofrer rupturas e transformar-se 

numa cultura elaborada onde as teorias científicas são apropriadas pelos mesmos, ou seja: 
[...] essa cultura primeira, que o aluno traz para a escola, está relacionada ao 
conhecimento do senso comum e o direciona em sua interpretação dos temas. É essa 
interpretação que precisa ser transformada, para que uma atuação no sentido de 
transformar as situações envolvidas nos temas possa ocorrer. Para tanto, de acordo 
com o educador, é necessário que a cultura elaborada, ou seja, as teorias científicas, 
em processo de ruptura com a cultura primeira, seja apropriada pelo aluno 
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 190).  
    

O trabalho com o cotidiano e com a realidade econômico-política e social dos alunos 

está relacionado com a prática pedagógica de Paulo Freire, o qual se fundamenta na ideia de 

que o ensino pode ser trabalhado tirando proveito da própria localidade/realidade do aluno. 

Esta prática dá-se através de uma educação “problematizadora”, onde 

educador/professor e educando/aluno integram um mesmo processo, estabelecendo-se uma 

relação dialógico-dialética, na qual ambos aprendem juntos. Neste tipo de educação prevalece 

o diálogo, a troca de informações, educador e educando interagem saberes, e produzem 

conhecimentos (FREIRE, 1987). 

 

Material e Método 

 

Tendo como horizonte configurações curriculares pautadas pela abordagem de temas 

de relevância social, o objetivo geral nesse trabalho, a partir do referencial teórico 

anteriormente descrito, é implementar e analisar uma proposta de ensino para o tema “O 

Cultivo do Arroz”, em uma escola estadual do município de Restinga Sêca - RS.  
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Dentre os objetivos específicos dessa implementação destacam-se: o desenvolvimento 

nos alunos do prazer pelas ciências (principalmente a Física), demonstrando que os 

fenômenos que os cercam estão interligados; a participação dos mesmos, adotando o diálogo 

como essência; a demonstração da existência de um vínculo significativo entre conhecimento 

e realidade local e, a partir da problematização das concepções prévias (cultura primeira) dos 

educandos, o desenvolvimento dos conceitos científicos (cultura elaborada) necessários para a 

compreensão do tema. 

O presente trabalho está inserido no contexto de uma dinâmica constituída de várias 

etapas, interdependentes: a) Definição do tema a ser abordado; b) Estruturação didático-

pedagógica dos temas; c) Implementação em turmas de alunos do Ensino Médio; d) Avaliação 

da implementação e reflexão sobre todo o processo. Nesse trabalho, focalizamos as etapas 

“b”, “c” e “d”, especialmente a “c” e a “d”.  

O trabalho, de caráter qualitativo, foi desenvolvido e implementado na Escola 

Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo de Restinga Sêca - RS, numa turma de EJA 

composta de 16 alunos durante o mês de junho deste ano.  

A estruturação do tema “O Cultivo do Arroz” foi dividida em três unidades (Anexo 1). 

Em cada unidade foi apresentada uma situação que estivesse relacionada ao tema central, e a 

partir disto foram desenvolvidos estudos utilizando-se da dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (Delizoicov, Angotti e Pernambuco, 2011; Muenchen, 2010). Na Física, os 

conteúdos do ensino médio envolvidos foram agrupados sob o título “Física dos Fluidos”. 

Depois de ser implementada a temática, foi proposto aos alunos responder um 

questionário contendo três questões com a finalidade de avaliar o trabalho efetuado. As 

questões propostas foram: 1) Ao avaliar o desenvolvimento desta temática, destaque, se 

houver, aspectos positivos e negativos da mesma. 2) Você poderia descrever mudanças em 

relação às aulas de Física que teve em momentos anteriores? 3) Como você avalia sua 

aprendizagem em relação aos conhecimentos físicos trabalhados? Justifique e exemplifique. 

O método de análise utilizado neste trabalho foi a Análise Textual Discursiva 

(Moraes, 2003), a qual se estrutura nas etapas: unitarização, categorização e comunicação.  

Em síntese, o termo análise textual discursiva pode ser entendido como: um processo: 
[...] que se inicia com uma unitarização em que os textos são separados em unidades 
de significado. Estas unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de 
unidades oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica e das 
interpretações feitas pelo pesquisador. Neste movimento de interpretação do 
significado atribuído pelo autor exercita-se a apropriação das palavras de outras 
vozes para compreender melhor o texto. Depois da realização desta unitarização, que 
precisa ser feita com intensidade e profundidade, passa-se a fazer a articulação de 
significados semelhantes em um processo denominado de categorização. Neste 
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processo reúnem-se as unidades de significado semelhantes, podendo gerar vários 
níveis de categorias de análise. A análise textual discursiva tem no exercício da 
escrita seu fundamento enquanto ferramenta mediadora na produção de significados 
e por isso, em processos recursivos, a análise se desloca do empírico para a 
abstração teórica, que só pode ser alcançada se o pesquisador fizer um movimento 
intenso de interpretação e produção de argumentos. Este processo todo gera meta-
textos analíticos que irão compor os textos interpretativos (MORAES e GALIAZZI, 
2006, p.118).   

 

Análise e Discussão 
 

 
Partindo da análise do questionário que foi evidenciado a partir da proposição das três 

questões e das questões propostas nas problematizações iniciais (Anexo 1) que foram 

respondidas novamente na aplicação do conhecimento, foi possível definir três categorias: 

relação com o mundo vivido, dialogicidade e participação e superação do senso comum, as 

quais sinalizam indicativos de superação de limitações apontadas na introdução e referencial 

teórico deste trabalho. 

Na categoria “relação com o mundo vivido” observou-se nas respostas, por grande 

parte dos alunos, o quão importante foi a implementação da temática “O cultivo do arroz” nas 

aplicações referentes à realidade e ao cotidiano dos mesmos. Destaca-se, exemplificando esta 

categoria, o depoimento de alguns alunos: 
“Com a temática desenvolvida, obtive maior aprendizado e compreensão do tema, 
pois fica mais claro e evidente como se aplica ao cotidiano” (Aluno 13). 

“Acho uma temática boa para trabalhar, pois o arroz é um produto muito importante 
em nossa cidade além de sua produção estar relacionada a nossa realidade” (Aluno 
4). 

“Na minha concepção, trabalhar a temática do cultivo do arroz nas aulas de Física 
melhoraram muito meu conhecimento, pois abordamos assuntos que envolvem mais 
o nosso cotidiano” (Aluno 6).  
 

Corroborando para esta categoria citam-se as palavras de Freire (1987) quando diz que 

o aluno precisa ver sentido no que aprende na escola e que os conteúdos devem fazer parte da 

sua vivência, do seu cotidiano, da sua realidade; além do mais, deve haver uma ligação entre o 

que a escola “dita” e a realidade do aluno, caso contrário não terá significado algum. 

Somando-se a isso, Auler (2007) diz que o ponto de partida para o processo de ensino 

aprendizagem deve ser caracterizado por situações-problema, de preferências relativas a 

contextos reais e que estejam ligadas ao “mundo vivido” dos alunos. 

Na categoria “dialogicidade e participação” detectou-se, na maioria dos depoimentos 

dos alunos, uma mudança em relação às aulas de Física principalmente nos aspectos relativos 

à participação/diálogo, trabalho coletivo e ao prazer em aprender. As aulas anteriores eram 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 107



pautadas pelo rigor matemático, pela excessiva mecanização e teorização, falta de diálogo e 

participação e, aulas cansativas e chatas. Para exemplificar esta categoria, destacam-se as 

seguintes manifestações, representativas do conjunto: 
 “Acho que as aulas deste modo são mais aproveitadas, pelo menos por mim. O 
diálogo entre nós alunos, de uns com os outros e com o professor faz com que as 
aulas não fiquem cansativas e sim gostosas e, todos têm mais interesse em escutar e 
de dar sua opinião” (Aluno 8). 

“As mudanças que observei foram na forma como consegui assimilar melhor o 
conteúdo graças ao trabalho coletivo com meus colegas. As aulas anteriores eram 
mais teóricas e, portanto, mais cansativas” (Aluno 12). 

“Hoje a aula foi bem prazerosa, deu para entender e ficar por dentro do assunto, deu 
para participar mais; já as aulas anteriores eram um pouco cansativas, chatas e 
tinham muitos cálculos” (Aluno 3). 

 

É nas palavras de Freire (1987) que mais uma vez encontramos respaldo para 

argumentar esta categoria no que diz respeito, principalmente quando se fala em 

participação/diálogo. Para ele, o diálogo é uma relação de encontro interativo e reflexivo entre 

os homens, mediados pelos artefatos do mundo, para “ser mais”, ou seja, reconhecer o outro 

como sujeito, como ser humano, aceitando-o como é, ultrapassando a troca de conceitos e 

aproximando-se da troca de sentidos e significados que alimentam a consciência. 

Somando argumentos a esta categoria, citam-se as palavras de Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) quando dizem: 
Tornar a aprendizagem dos conhecimentos científicos em sala de aula num desafio 
prazeroso é conseguir que seja significativo para todos, tanto para o professor 
quanto para o conjunto de alunos que compõem a turma. É transformá-la em um 
projeto coletivo, em que a aventura da busca do novo, do desconhecido, de sua 
potencialidade, de seus riscos e limites seja a oportunidade para o exercício e o 
aprendizado das relações sociais e dos valores. Nessa perspectiva, a sala de aula 
passa a ser espaço de trocas reais entre os alunos e entre eles e o professor, diálogo 
que é construído entre conhecimentos sobre o mundo onde se vive e que, ao ser um 
projeto coletivo, estabelece a mediação entre as demandas afetivas e cognitivas de 
cada um dos participantes (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 
153).    
 

A categoria “superação do senso comum” emerge, especialmente, da análise das 

respostas dadas pelos alunos nas problematizações iniciais (1º momento pedagógico) e que 

foram confrontadas com as respostas dadas por eles na aplicação do conhecimento (3º 

momento pedagógico). Observou-se uma superação do senso comum, ou seja, as concepções 

prévias dos alunos (cultura primeira) foram superadas e suas respostas apontaram um grande 

crescimento científico (cultura elaborada) conforme destaca-se a seguir:  

Na problematização: Por que as rodas dos tratores e máquinas, utilizadas nas lavouras 

de arroz, são largas? 
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Resposta da cultura primeira: 
“Para poder se movimentar melhor; para não atolar no barro” (Aluno 11). 

Resposta da cultura elaborada: 
“São largas, pois isso acarreta em uma pressão menor sobre o solo (devido a força 

peso exercida pela Terra no trator ser única)” (Aluno 11). 

Na problematização: Como pode um avião, que já possui grande massa, ser carregado 

de agrotóxicos e inseticidas, e mesmo assim voar? 

Resposta da cultura primeira: 
 “Porque o peso equilibra, e ele já tem suporte para suportar-se no ar. Por causa da 

densidade do ar” (Aluno 2). 

Resposta da cultura elaborada: 
“Porque a velocidade com que o ar passa pela parte superior é maior do que na parte 

inferior. Devido a diferença de velocidade e pressão o avião consegue se manter no 

ar” (Aluno 2). 

Na problematização: Devido a que as barragens dos açudes “estouram”, rompem? 

Resposta da cultura primeira: 
“Por causa da força da água que tem grande densidade” (Aluno 14). 

Resposta da cultura elaborada: 
“As barragens rompem-se, pois a medida que a profundidade de um açude aumenta, 

aumenta também a pressão sobre as paredes do açude, portanto se as paredes não 

suportarem a pressão, rompem-se” (Aluno 14). 

Na problematização: Por que uma barragem ou açude geralmente é construído em 

terras com nível mais elevado do que as lavouras de arroz? 

Resposta da cultura primeira: 
“Por causa da densidade do ar e umidade e porque assim a água fica mais tempo sem 

secar” (Aluno 15). 

Resposta da cultura elaborada: 
“Para facilitar a irrigação da lavoura de arroz, aproveitando o desnível” (Aluno 15). 

 

Muenchen (2010), ao analisar algumas premissas presentes na obra Metodologia do 

Ensino de Ciências (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1994), como o papel do senso comum e do 

“conhecimento universal sistematizado”, destaca que o educador leve em consideração os 

conhecimentos que os alunos possuem, pois estes podem corroborar para uma efetiva 

apreensão do conteúdo vinculado na escola. Ainda, segundo a autora, introduzir o 

conhecimento científico sem considerar a realidade dos educandos, pode levá-los a 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 109



meramente decorar o conhecimento novo e continuar pensando e agindo somente a partir do 

conhecimento do senso comum, contudo, ela destaca que:  
[...] contemplar a realidade somente a partir do conhecimento do senso comum, nega 
aos indivíduos a oportunidade de acesso à maneira de pensar que tem sido base para 
a construção da sociedade contemporânea. Não se pode desprezar conhecimento 
científico e nem o conhecimento do senso comum [...] (MUENCHEN, 2010, p. 
112). 

  

Para acrescentar os depoimentos dos alunos nesta categoria busca-se mais uma vez as 

palavras de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) quando falam da superação do senso 

comum, de sua visão de mundo ou de sua cultura primeira: 
Entender o universo simbólico em que nosso aluno está inserido, qual sua cultura 
primeira, qual sua tradição cultural étnica e religiosa, [...]. Permitir que sua visão de 
mundo possa aflorar na sala de aula, dando possibilidade de que perceba as 
diferenças estruturais, tanto de procedimentos como de conceitos, pode propiciar a 
transição entre as diferentes formas de conhecimento de que os sujeitos dispõem 
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 136). 

 

Considerações 

 

 O presente trabalho desenvolvido abordou, de maneira temática, o Cultivo do Arroz. O 

tema escolhido foi consequência do público alvo escolhido: estudantes do município de 

Restinga Sêca que estão imersos nessa realidade agrícola. Este trabalho foi fundamentado nos 

pressupostos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) apoiados em Paulo Freire (1987), 

os quais dizem que devemos nos valer do cotidiano/realidade que o aluno está imerso para 

construir o processo de ensino/aprendizagem; e, nos pressupostos do enfoque CTS, no qual se 

prega o desenvolvimento de uma cidadania responsável – uma cidadania individual e social 

para lidar com problemas que têm dimensões científicas e tecnológicas – e que propicia a 

tomada de decisões. 

O trabalho foi desenvolvido com o intuito de abordar de maneira diferencial os 

conteúdos que são desenvolvidos de forma tradicional no ensino médio atual, ou seja, foi 

utilizada uma nova proposta curricular, conhecida como abordagem temática, a qual trouxe 

um bom retorno para o processo ensino/aprendizagem.  

Os resultados deste trabalho foram satisfatórios, pois os alunos demonstraram através 

de seus depoimentos que a aplicação desta temática está fortemente relacionada ao seu 

cotidiano e à sua realidade, bem como, verificou-se uma maior dialogicidade e participação 

dos mesmos no decorrer das aulas, demonstrada pelo prazer em aprender determinados 

temas/assuntos. Também como ponto positivo deste trabalho, percebeu-se um maior 
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rendimento e aprendizado por parte dos alunos em relação aos conceitos da Física, além da 

superação por parte deles do senso comum. 

Para dar continuidade deste trabalho, emergem perspectivas interdisciplinares do 

mesmo. Com professores de outras áreas do conhecimento é possível abordar 

interdisciplinarmente os seguintes assuntos/conhecimentos: Na Geografia - Pedologia, Clima, 

Geomorfologia das bacias hidrográficas, relevo; na História - Estrutura fundiária, o avanço 

tecnológico proporcionado desde a época da revolução industrial; na Matemática - Grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais; na Filosofia - Ética e falta de profissionalismo; na 

Sociologia - Benefícios e malefícios dos agrotóxicos, uso consciente do consumo de água; na 

Biologia - Degradação do solo, restos orgânicos, efeito estufa, aquecimento global, 

agrotóxicos e o meio ambiente, seca, a água e sua importância; e, na Química - Os elementos 

químicos da tabela periódica, ácidos, bases, sais, pH, composição química e a estrutura dos 

agrotóxicos. 

Pretende-se, através de um processo formativo na escola onde foi implementado o 

tema, envolver professores das diversas áreas, como as destacadas anteriormente, e estruturar 

e trabalhar o tema coletivamente. Através do trabalho interdisciplinar será possível uma 

discussão/reflexão mais ampla do Cultivo do Arroz, assim como de outros temas. Entende-se 

que a Física e as demais disciplinas, isoladamente, não conseguem “lidar” com o tema em 

questão, que faz parte de problemas contemporâneos complexos, não abarcáveis pelo viés 

unicamente disciplinar.  
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Anexo 1 
 
 
 

Estruturação didático-pedagógica do tema: “O Cultivo do Arroz” 
 

Na primeira unidade, intitulada “Preparação do Terreno e Plantação”, a questão que 

norteou a problematização inicial foi: Por que as rodas dos tratores e máquinas, utilizadas nas 

lavouras de arroz, são largas? Na organização do conhecimento foi trabalhado o conceito de 

pressão. E, na aplicação do conhecimento foi retomada a questão problematizadora e 

propostas novas questões: Por que os objetos de corte (faca, tesoura, enxada, etc.) devem ser 

bem afiados e os objetos de perfuração (prego, broca, agulha, etc.), pontiagudos? Por que 

sandálias e sapatos de salto finos costumam causar estragos em assoalhos de madeira? Por 

que caminhões e ônibus têm pneus bem mais largos do que carros de passeio? Por que os 

alicerces das casas e prédios são mais largos que as paredes construídas sobre eles? 

Na segunda unidade, intitulada “Um Voo Sobre a Lavoura: Adubação e Venenos”, as 

questões problematizadoras trabalhadas foram: Como pode um avião, que já possui uma 

grande massa, ser carregado de agrotóxicos e inseticidas, e mesmo assim voar? Pode-se 

carregar um avião com qualquer quantidade de veneno ou não? Por quê? Na organização do 

conhecimento foi trabalhado o Princípio do Bernoulli. E, na aplicação do conhecimento foram 
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retomadas as questões iniciais e propostas novas questões: Como se dá o funcionamento dos 

vaporizadores ou “sprays”? Como se explica os chamados chutes “folha seca”? 

Na terceira unidade, intitulada “A Necessidade da Água”, as questões 

problematizadoras trabalhadas foram: Nas lavouras de arroz, por que se constroem “taipas”? 

Como é o formato de uma “taipa” de açude e/ou de uma barragem? Devido a que fato as 

barragens dos açudes “estouram”, rompem? Por que uma barragem ou açude, geralmente é 

construído em terras com nível mais elevado do que as das lavouras de arroz? Na organização 

do conhecimento foi trabalhado o Teorema de Stevin. E, na aplicação do conhecimento foram 

retomadas as questões problematizadoras e propostas novas questões: Por que a espessura da 

“parede” de uma barragem (de uma hidroelétrica, por exemplo) não é uniforme como a 

espessura de uma parede comum? Por que as caixas d’água estão localizadas nos pontos mais 

altos das cidades? 
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O MAL-ESTAR PÓS-FUNDACIONALISTA E A AUTOPOIÉSIS COMO 
UM INOVADOR CONCEITO EPISTEMOLÓGICO 
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Everton Garcia da Costa1 
Tatiane Vaz Feijó2 

 

 

 

Resumo 
Nas últimas décadas vem se desenvolvendo um movimento intelectual, principalmente no âmbito das ciências 
humanas, o qual tem causado um verdadeiro “mal-estar” na prática científica. Esse movimento tem sido 
chamado de pós-fundacionalismo e consiste na negação de todo e qualquer fundamento último, seja ele 
epistemológico, político ou social. Os efeitos do pós-fundacionalismo sobre a ciência são graves; a ciência 
moderna, ao longo da história, tem se baseado em fundamentos absolutos – seja através do método dialético, do 
empirismo puro, do racionalismo, ou, principalmente pelo positivismo. Uma vez que esses fundamentos 
começam a ser desconstruídos, os pesquisadores passam a ter dificuldade em ancorar epistemologicamente o 
conhecimento que produzem. É nesse cenário então que dois biólogos chilenos, Maturana e Varela, desenvolvem 
um conceito inovador, o qual se apresenta como uma saída desse “mal-estar pós-fundacionalista”: trata-se da 
noção de autopoiésis. 
 

Palavras-chave: sistema. Autopoiésis. pós-fundacionalismo. 

 

Abstract 
In the last decades has developed an intellectual movement, especially in the human sciences, which has caused 
a real "bad-being" in scientific practice. This movement has been called post-foundationalism and consists in the 
denial of any ultimate foundation, be it epistemological, political or social. The effects of post-foundationalism 
are serious about science; the modern science, the course of history, has been based on absolute fundamentals – 
either through the dialectical method of pure empiricism, rationalism, or, especially by positivism. Once these 
fundamentals have began to be deconstructed, researchers are finding it difficult to anchor epistemologically 
knowledge they produce. It is this scenario so that two Chilean biologists, Maturana and Varela, develop an 
innovative concept, which presents itself as a way out of this "bad-being post-foundationalist":  it is the notion of 
autopoiesis. 
 

Keywords: system. Autopoiesis. post-foundationalism. 

 

Introdução 

 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar o “mal-estar” que o chamado 

movimento pós-fundacionalista tem causado sobre a ciência contemporânea ao desconstruir e 

refutar veementemente a ideia de fundamento último. Também é nosso intuito mostrar como 

o inovador conceito de sistema autopoiético, desenvolvido pelos biólogos chilenos Humberto 
                                            
1 Mestrando do PPG em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista CAPES. 
2 Acadêmica do Curso de Física da Universidade Federal do Pampa. Bolsista PIBID. 
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Matura e Francisco Varela, se apresenta como uma eficaz ferramenta de redução desse “mal-

estar”. Para tanto, tomamos como exemplo a Teoria dos Sistemas Sociais, proposta pelo 

sociólogo alemão Niklas Luhmann, o qual transpõe a noção de autopoiésis do âmbito da 

Biologia para o interior do campo da Sociologia, renovando assim o pensamento sistêmico 

que havia nas ciências sociais. 

 

O mal-estar causado pelo pós-fundacionalismo 

 

 Em 1967 o artigo A estrutura, o signo e jogo no discurso das ciências humanas – que 

pode ser considerado como um dos textos que inaugura o Pós-fundacionalismo – publicado 

pelo filósofo Jaques Derrida, causou um grande impacto no clima intelectual ocidental. No 

artigo, Derrida afirma que o nosso pensamento é totalmente logocêntrico, ou seja, estamos 

sempre à procura de um princípio, uma ordenação, uma centralidade, uma finalidade dos 

acontecimentos e das coisas. Na história das ciências humanas esse ímpeto está presente nas 

noções de telos, de episteme, de sujeito, de estrutura etc. Todavia, a crítica feita por Derrida 

nos mostra que tal desejo limita o desenvolvimento do nosso pensamento (por exemplo, nos 

impede de conceber ideias como a de eternidade). 

 Derrida alega que há um “acontecimento” na história da noção de estrutura que tornou 

possível o abandono dessa lógica. Para o filósofo, a possibilidade que surge não foi 

proporcionada por um único autor, mas por toda uma época. Mesmo assim, destaca as 

contribuições da crítica nietzschiana da verdade e da metafísica, a crítica freudiana da 

consciência e a destruição heideggeriana da onto-teologia: “todos estes discursos destrutivos e 

todos os seus análogos estão envolvidos numa espécie de círculo” (DERRIDA, 1968). Tal 

círculo discursivo mencionado por Derrida aponta que a realidade não necessariamente 

precisa ter um centro, um princípio, uma finalidade, uma estrutura. As coisas podem existir 

simplesmente porque existem. O universo, por exemplo, pode não ter surgido, ele 

simplesmente sempre existiu e sempre continuará existindo. Derrida propõe então o abandono 

de todo e qualquer significado metafísico, ou seja, a ideia de fundamento último3 – seja ele 

político, social, filosófico, etc. Para o filósofo, nem tudo no mundo precisa ter uma finalidade, 

uma organização com princípio, meio e fim. Essa renúncia aos fundamentos últimos é a 

característica central de um movimento que tem sido chamado nas ciências humanas de pós-

fundacionalismo. 

                                            
3 Sempre que falarmos em “fundamento”, estaremos aqui nos referindo aos fundamentos epistemológicos, ou 
seja, fundamentos que possibilitam a produção de conhecimento científico. 
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 Ao contrário do que pode se pensar, o pós-fundacionalismo não consiste na negação 

de todo e qualquer fundamento, o que caracterizaria na verdade um antifundacionalismo, 

como propõem algumas vertentes pós-modernas. Segundo Marchart (2009) o pós-

fundacionalismo nega é a existência dos fundamentos últimos, isso é absolutos. Marchart 

alega também que as teorias pós-fundacionalistas trabalham com aquilo que Judith Butler 

denomina de “fundamentos contingentes”. Para Butler (2001) o abandono de todos os 

fundamentos, como querem alguns pós-modernistas, é inviável. Segundo a autora, a noção de 

fundamentos totalizadores é que deve ser refutada, para dar lugar à ideia de fundamentos 

contingentes, ou seja, fundamentos permanentemente abertos e sujeitos à revisão. 

 Um pensamento pós-fundacionalista pode, num primeiro momento, causar no 

pesquisador uma sensação de estranhamento, algo como um “mal-estar”. No instante em que 

a ideia de fundamentos últimos é abandonada, como fundamentar a produção de 

conhecimento? Butler nos apontou o caminho, ou seja, que devemos nos basear em 

fundamentos abertos, que são constantemente revisados e, se preciso for, abandonados. 

Contudo, o problema não fica resolvido; em quais fundamentos podemos nos ancorar? Essa 

pergunta, que emerge paralelamente ao pós-fundacionalismo, fez com que distintas áreas da 

esfera do conhecimento se aproximassem. Isso aconteceu, pois, na falta de um fundamento 

último e absoluto, muitos cientistas passaram a buscar fundamentos em outras áreas. O 

presente trabalho tem por objetivo justamente isso, apresentar um conceito que é oriundo da 

Biologia, mas que pode e vem sendo utilizado por outras disciplinas: trata-se da noção de 

autopoiésis. 

 

Autopoiésis: um conceito inovador e transdisciplinar 

 

 A noção de autopoiésis foi desenvolvida na década de 1970 pelos biólogos chilenos 

Humberto Maturana e Francisco Varela, e representa um aprimoramento dos conceitos de 

retroalimentação e autorregulação oriundos do âmbito da Cibernética. Nos estudos 

ciberneticistas, um sistema autorregulado e retroalimentado é aquele sistema que se auto-

organiza a partir de suas próprias informações internas. Maturana e Varela defendem a tese de 

que a noção cibernética de feedback control não serve totalmente para explicar os sistemas 

vivos, e é então que lançam o inovador conceito de autopoiésis. Conforme as palavras dos 

próprios autores: 
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Uma máquina autopoiética4 é uma máquina organizada como um sistema de 
processos de produção de componentes concatenados de tal maneira que produzem 
componentes que: i) geram os processos (relações) de produção que os produzem 
através de suas contínuas interações e transformações, e ii) e constituem a máquina 
num espaço físico. Por conseguinte, uma máquina autopoiética continuamente é 
específica e produz sua própria organização através da produção de seus próprios 
componentes sob condições de contínua perturbação e compensação dessas 
perturbações. Podemos dizer então que uma máquina autopoiética é um sistema 
homeostático que tem a sua própria organização (MATURANA e VARELA, 1998, 
p.69) [grifos dos autores]. 

  

 A passagem acima sintetiza o que há de primordial na concepção da noção de 

autopoiésis. Nela, Maturana e Varela mostram que a máquina autopoiética, isto é, o sistema 

vivo autopoiético apresenta um fechamento que é de caráter puramente operacional. Esse 

fechamento faz com que o sistema possa se organizar ou, melhor dizendo, possa se auto-

organizar a partir da (re)produção contínua de seus componentes internos. Dessa forma, 

mesmo sujeito às perturbações oriundas do exterior, o sistema se auto-organiza tendo como 

referência exclusiva o seu núcleo operacional, em outras palavras: o sistema autopoiético se 

auto-organiza de maneira auto-referente, isto é, tendo como referência apenas a si mesmo. 

Segundo Matura e Varela, o fechamento puramente operacional do sistema é que possibilita a 

sua auto-organização e a sua constituição num espaço físico. Mais uma vez reforçamos a ideia 

de que, para os autores, o fechamento operativo do sistema só existe enquanto processo de 

produção dos seus componentes internos e, uma vez que esse processo seja interrompido, o 

próprio sistema deixa de existir. 

 Maturana e Varela (1998) afirmam então que os sistemas autopoiéticos: 1) são 

autônomos, uma vez que todas as transformações pelas quais passam, visam conservar a sua 

organização própria; 2) são individuais, pois, ao se manterem auto-organizados e 

autorreferentes conservam uma identidade que independe da visão do observador; 3) formam 

unidades, cujos limites são determinados exclusivamente pela auto-organização; 4) por serem 

fechados, podem no máximo ser perturbados pelo exterior, de maneira que, caso precisem se 

adaptar ao meio, suas transformações serão feitas com o único intuito de manter a sua 

organização. 

 A noção de autopoiésis rompe com os modelos epistemológicos positivistas, sobre os 

quais a ciência moderna tem se baseado, uma vez que trabalha com a ideia de processo. Numa 

perspectiva positivista analítica e lógica é praticamente inconcebível a adoção de processos 

sistêmicos – tal como concebidos pela noção de autopoiésis – como objeto de estudo. 

                                            
4 Maturana e Varela se referem aqui à máquina vivente, ou seja, o organismo vivo. 
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A matriz positivista clássica se fundamentou, sobretudo, na articulação dos métodos 

indutivo e dedutivo. Suas origens estão na perspectiva cartesiana analítica, segundo a qual 

havia uma divisão fundamental entre mente e matéria; bem como em Galileu, segundo o qual 

o mundo representava uma máquina perfeita, governada a partir de leis matemáticas 

(Rodrigues 2003). Isaac Newton, então, é quem articula essas duas linhas de pensamento 

opostas (a indutiva e a dedutiva); a respeito disso, afirma Rodrigues (2003, p.68): 

 
Estas duas concepções tiveram em Newton um perfeito triunfar: a grande síntese, a 
mecânica newtoniana que admitiu uma perfeita simetria entre o passado e o futuro, 
cujas leis naturais mantinham-se além do tempo e do espaço, coroou estas visões 
epistemológicas e metodológicas delineando a Ciência Moderna. 
 

 Segundo Arana (2007), para o positivismo a ciência verdadeira se atém ao dado, ou 

seja, àquilo que, de alguma forma, está ao alcance do homem através do saber; a positividade 

do objeto é o ponto de ancoragem, o qual possibilita a construção do conhecimento. 

Domingues (2004) afirma que a expressão “positivo” nasce da ideia de que todo juízo, 

proposição ou teoria sobre fatos ou fenômenos do mundo sejam confirmados pela experiência. 

Desse modo, o positivismo – termo cunhado por August Comte no seu Curso de filosofia 

positiva, ministrado na França no final da primeira metade do século XIX – se refere a um 

movimento intelectual, cujos integrantes fundamentam o seu conhecimento na ciência 

empírica, ou seja, comprovada experimentalmente. Todavia, Domingues alega que o “ideal 

positivo” já existia muito antes de Comte. Afirma o autor: 

 
em sua acepção mais ampla, o vocábulo tem um espectro mais dilatado, recobrindo, 
quanto à sua motivação filosófica, para além da doutrina de Comte, por afinidade ou 
licença poética, tanto o empirismo inglês e o iluminismo francês do início da 
modernidade como o empirismo lógico e a filosofia analítica da contemporaneidade 
(DOMINGUES, 2004, p.169). 

 

 Desse modo, temos que o positivismo é, sobretudo, analítico e lógico. A palavra 

“análise” vem do grego análysis e significa decomposição. Com efeito, o método analítico se 

baseia em identificar o objeto e decompô-lo no menor número possível de partes para serem 

estudadas; a ideia central é a de que, para compreender o todo, é necessário antes 

compreender as suas partes. Diante disso, para o positivismo analítico as coisas, os fatos e os 

fenômenos, isto é, os objetos, devem estar suscetíveis, obviamente, ao método analítico. 

Quanto à dimensão lógica do positivismo, esta é oriunda da necessidade de não contradição. 

O método positivista consiste basicamente na observação e na experimentação; o cientista 

observa determinado fenômeno sob diversos ângulos diferentes e, a partir dessa observação, 
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cria um conjunto de leis invariáveis e universais que o descrevem. Há um exemplo clássico 

nas ciências sociais que explica a lógica positiva. Num determinado dia um pesquisador 

positivista observa no alto de uma árvore um corvo preto; passados alguns dias, em outro 

local, o mesmo pesquisador encontra outro corvo que também é preto. O homem então deduz 

a priori que todos os corvos são pretos e resolve viajar pelo mundo para comprovar se sua 

hipótese era verdadeira. Após observar milhares de corvos nos mais variados lugares, o 

pesquisador confirma sua hipótese e a transforma em lei universal: todos os corvos são pretos. 

A existência de um único corvo branco, amarelo, azul, isto é, qualquer corvo que não seja 

preto entra em contradição com a lei criada e a joga por terra. Na lógica positiva uma coisa 

não pode ser e não ser ao mesmo tempo; ou ela é ou ela não é. 

 Esses são os motivos pelos quais a noção de sistema autopoiético é inconcebível numa 

matriz epistemológica positivista. Primeiramente, porque um processo autopoiético não pode 

ser estudado em termos analíticos. Para Matura e Varela (1998) a autopoiésis consiste num 

processo de produção e reprodução de componentes que produzem o processo que os 

originou, formando assim um círculo operativo, ou seja, um sistema retroalimentado e auto-

organizado. Uma vez separados tais componentes, como requer uma pesquisa analítica, o 

próprio processo deixa de existir. A análise dos componentes que formam o processo não é o 

mesmo que o estudo do processo em si; isso implica dizer que um processo autopoiético só 

pode ser estudado enquanto tal. 

 O segundo motivo pelo qual a noção de sistema autopoiético é inconcebível numa 

matriz positivista refere-se a uma questão lógica. Como já afirmamos, dentro do positivismo 

não há espaço para a contradição; uma coisa não pode ser e não ser simultaneamente. 

Todavia, essa lógica não se aplica aos sistemas autopoiéticos. Tomemos como exemplo o ser 

humano, este concebido por Maturana e Varela como um organismo vivo autopoiético. Ao 

longo de sua vida, um determinado indivíduo – ou seja, um determinado sistema – passa por 

uma série de perturbações oriundas do exterior e, por conseqüência, passa por várias 

transformações (ressaltamos novamente que qualquer modificação que o sistema sofra é feita 

exclusivamente com base em seus componentes internos). Dessa forma, caso esse indivíduo 

tenha hoje sessenta anos ele pode ser considerado a mesma pessoa de cinquenta anos atrás? 

Uma resposta imediata a essa pergunta, e que não está errada, seria: sim, pode ser 

considerado, pois ele nasce, vive e morre sendo a mesma pessoa. No entanto, há quem possa 

responder: não, ele não é a mesma pessoa. Essa resposta não está em todo errada, pois, ao 

longo do período de cinquenta anos que se sucedeu, esse indivíduo passou por várias 

transformações físicas – seu corpo cresceu, envelheceu, passou por doenças (mais ou menos 
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graves que de alguma forma o modificaram) – e mentais – ao longo dos anos e das várias 

vivências pelas quais passou, seu imaginário cultural também se alterou. Todas essas 

mudanças alteraram esse indivíduo de maneira tal que ele pode ser considerado outra pessoa: 

ele é ao mesmo tempo em que não é. 

 Sistemas autopoiéticos são processos ininterruptos de produção e reprodução de 

componentes; sistema autopoiético implica necessariamente em dinâmica e transformação 

constante. Desse modo, a lógica do é/ não é não pode ser aplicada à noção de autopoiésis, 

pois uma máquina autopoiética não é, ela está, ou seja, se encontra sempre em processo de 

transformação, ao mesmo tempo em que mantém uma circularidade operativa fechada. 

 

O caráter transdisciplinar da noção de autopoiésis: uma transposição epistemológica da 
Biologia à Sociologia 
 

 A noção de autopoiésis foi desenvolvida na década de 1970 pelos biólogos Humberto 

Maturana e Francisco Varela. O conceito consiste numa inovadora forma de explicar a 

maneira como estão configurados os organismos vivos no mundo, fugindo dos modelos 

teóricos tradicionais, calcados, sobretudo, numa matriz positivista, que explicava a realidade 

através da proposição e generalização de leis. Na década de 1980 então, o sociólogo alemão 

Niklas Luhmann se apropria da ideia de sistema autopoiético proposta pelos biólogos chinelos 

e a transpõe para o âmbito da Sociologia, na sua obra Sistema Social, publicada pela primeira 

vez em 1984. O objetivo de Luhmann, dentre outras coisas, era renovar o pensamento 

sistêmico que havia dentro das ciências sociais e que foi iniciado pela sociologia de Talcott 

Parsons. 

 No início de sua obra Luhmann afirma que a sociologia “se encontra numa crise de 

caráter teórico” e que, ao contrário do que muitos pensam, a saída para tal crise não se 

encontra nas teorias clássicas. Isso acontece, pois, se as teorias tradicionais não dão conta de 

resolver a crise pela qual passa a sociologia, então as “novas” teorias que seguem 

rigorosamente a orientação dos clássicos também não surtirão efeito. Dessa forma, Luhmann 

encontra na noção de autopoiésis um inovador conceito epistemológico, a partir do qual 

desenvolve a sua Teoria dos Sistemas Sociais. Não nos aprofundaremos na teoria lumanniana, 

pois esse não é nosso objetivo; antes, temos o intuito de mostrar a forma como Luhmann 

constrói uma teoria sociológica partindo de um conceito formulado na Biologia. Nos 

deteremos aqui nas noções de entorno, sistema psíquico e sistema social, formuladas pelo 

autor. 
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 Luhmann aponta que toda análise teórico-sistêmica deve partir da diferenciação entre 

sistema e entorno. O entorno é o mundo, tudo aquilo que é exterior ao próprio sistema; é a 

condição de possibilidade de quaisquer sistemas, de forma que estes se constituem e se 

conservam ao criar e manter a diferença com o entorno. O fechamento operacional é o que 

define os limites entre o sistema e o entorno, garantindo assim a identidade do primeiro; “a 

conservação dos limites é a conservação do sistema”. E o entorno só se define em sua relação 

direta com o sistema: ou seja, para um sistema x, por exemplo, não apenas o sistema-mundo 

(ao qual ele está acoplado) representa o entorno, mas também todos os demais sistemas que 

estão ao seu redor. Não há sistema sem entorno e tampouco entorno sem sistemas; e a relação 

entre eles se dá por meio de irritações: o entorno irrita o sistema. Todavia, como já 

mencionamos, as transformações do sistema são autorreferenciais e têm o único intuito de 

manter a sua auto-organização. 

 A partir da rede de relações/irritações entre os sistemas psíquicos (aquilo que nas 

teorias tradicionais tem se chamado de sujeito ou agente) nascem os sistemas sociais. Os 

sistemas sociais – assim como os sistemas psíquicos – são autopoiéticos e apresentam um 

fechamento operacional que mantém a sua auto-organização interna diferenciando-os do 

entorno. Uma vez que os sistemas, psíquicos e sociais, são fechados, a ideia tradicional de que 

a sociedade é formada por seres humanos vai de encontro à teoria luhmanniana. Para 

Luhmann, as pessoas não estão inseridas nos sistemas sociais, elas estão ao redor, ou seja, são 

entorno. Os sistemas sociais somente existem enquanto processos comunicativos que reduzem 

a complexidade do mundo; por complexidade entendemos “o conjunto das múltiplas 

possibilidades de vivência, e de ações que o mundo abarca” (NEVES e SAMIOS, 1997). Ao 

diminuírem e organizarem as possibilidades de ação e de vivência que orientam ou, melhor 

dizendo, irritam os seres humanos, os sistemas sociais reduzem também a complexidade do 

sistema-mundo.  

 Os sistemas sociais luhmannianos podem ser vistos como fundamentos contingentes, 

pois se tratam de processos comunicativos que organizam e diminuem as possibilidades de 

ação e de vivência dos seres humanos. Com efeito, eles de certa forma, orientam e 

fundamentam determinadas ações. Contudo, essa fundamentação é totalmente precária e 

contingente. Primeiro, porque não há nada que garanta que os sistemas psíquicos seguirão 

essas orientações. Segundo, pois o sistema social não está imune às irritações do entorno, com 

efeito, ele pode sofrer transformações (sempre autorreferentes) que podem alterar inclusive a 

organização das possibilidades de ação.  Dessa forma, a Teoria dos Sistemas Sociais 

proposta por Luhmann surge como uma alternativa de fuga do mal-estar pós-fundacionalista. 
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Se o pós-fundacionalismo, ao que parece, solapou a ideia de fundamento último, Luhmann 

nos mostra que os sistemas sociais atuam como fundamentação, mesmo que contingente, a 

qual ajuda a reduzir a complexidade do mundo. 

 

Considerações Finais 

 

 A emergência do movimento, o qual tem sido chamado nas ciências humanas de pós-

fundacionalismo, criou no clima intelectual uma verdadeira sensação de “mal-estar”. Autores 

pós-fundacionistas, como Derrida, por exemplo, têm nos mostrado a fragilidade da noção de 

fundamento último, ou seja, um fundamento absoluto, universal e invariável. Dessa forma, a 

saída seria o abandono de todo e qualquer fundamento, como propõe o antifundacionalismo? 

Pós-fundacionalistas como Oliver Marchart e Judith Butler apontam que o caminho não é 

esse; segundo eles, o que deve ser feito é a adoção de fundamentos contingentes, isto é, 

fundamentos abertos, que são constantemente revisados pelo pesquisador e, se for necessário 

são abandonados e trocados por outros. A noção de autopoiésis desenvolvida por Maturana e 

Varela, a nosso ver, se encaixa bem nesse papel de fundamento contingente, e podemos 

apontar a Teoria dos Sistemas Sociais proposta por Luhmann como exemplo disso. 

 O sociólogo alemão transpõe para a Sociologia o conceito formulado no âmbito da 

Biologia e, dessa forma, fundamenta e desenvolve um consistente modelo explicativo da 

realidade social. Luhmann nos mostra como os sistemas sociais – processos comunicativos 

autopoiéticos – organizam e reduzem as possibilidades de ação e de vivência dos sistemas 

psíquicos; ou seja, os sistemas sociais atuam como fundamentação da vida das pessoas. 

Todavia, não como fundamentos absolutos, e sim, como fundamentos contingentes, pois, uma 

vez que são processos e estão em constante mudança, se alteram também as possibilidades de 

ação. 

 Além disso, a Teoria dos Sistemas Sociais nos mostra como a noção de autopoiésis 

possui um caráter transdisciplinar: ela nasce originalmente no campo de uma ciência natural e 

é transposta e incorporada a uma teoria sociológica. Essa tendência, a de transpor elementos 

de uma área à outra do conhecimento, aumentou e tem aumentado consideravelmente a partir 

da emergência do pós-fundacionalismo; com a falta de um fundamento absoluto que ancore a 

produção do conhecimento, muitos cientistas têm buscado aportes epistemológicos em outras 

esferas do conhecimento. É por isso que, a nosso ver, tem crescido o número de seminários, 

encontros, semanas acadêmicas e eventos acadêmicos em geral cujo tema é a 

interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade. Conceitos transdisciplinares como a noção de 
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autopoiésis possibilitam a aproximação de áreas afastadas do saber, como é o caso da 

Cibernética, da Biologia e da Sociologia.  
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O USO DAS TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS COMO 
METODOLOGIA PARA AS AULAS DE CIÊNCIAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
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Resumo 
Na sociedade contemporânea, aplicações científicas e tecnológicas podem criar possibilidades de 
desenvolvimento e também gerar problemas sociais e ambientais para o ser humano, sendo assim, um processo 
educativo em ciências não deveria prescindir da discussão de questões pertinentes ao papel da ciência e da 
tecnologia na sociedade. Neste sentido, é necessário que se apresentem propostas inovadoras para um ensino de 
ciências mais comprometido e problematizador. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi possibilitar, por 
meio de um projeto de ensino, uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados na disciplina de ciências, 
utilizando metodologias sob a perspectiva CTS, por intermédio de tecnologias presentes no cotidiano de alunos 
de uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental. Para este trabalho, que se decorreu no ano de 2011, foram 
realizados 10 encontros, durante a disciplina de ciências (dois períodos por encontro), tendo como principal 
temática os estudos de CTS. As atividades foram realizadas com enfoque nos seres vivos, suas características e 
identificação. A utilização de ferramentas, como o celular e o computador, os quais os alunos não estão 
acostumando a utilizar em sala de aula, demonstrou-se positiva, pois despertou o interesse deles para o conteúdo 
apresentado. Assim podemos perceber a importância das Ciências, Tecnologias e Sociedade na educação, sendo 
inserido nos projetos e currículos escolares, para proporcionar a formação de indivíduos críticos, incorporados 
aos estudos da ciência e da tecnologia, melhorando sua realidade no contexto da nossa sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Ciências. Projeto de Ensino. Tecnologias.  
 
 
Abstract 
In contemporary society, scientific and technological applications can create opportunities for development and 
also generate social and environmental problems for humans.  So a process of education in science should not 
ignore the discussion of issues relevant to the role of science and technology in society. In this sense, it is 
necessary to submit innovative proposals for a science education more engaging and problematizing. Thus, the 
objective of this work was enable, through a teaching project, a better understanding of the contents worked in 
the discipline of science, using methodologies under the CTS perspective, through technologies presents in the 
daily life of students in a class of 5th grade of elementary school. For this work, accomplished in 2011, ten 
meetings were held during the discipline of science (two periods per encounter), having as main thematic the 
studies of CTS . The activities were made with focus on live beings, their characteristics and identification. The 
use of tools, such as phone and computer, which students are not accustomed to use in the classroom, 
demonstrated to be positive because awakened on them interest to the content presented. So we realize the 
importance of Science, Technology and Society in education, inserted in the projects and curriculums of school, 
to provide formation of critical individuals, embedded in studies of science and technology, improving their 
reality in to our society context. 

 

Key-words: Sciences. Teaching project. Technologies. 

 

                                                 
1 Universidade Federal de Pelotas – Ciências Biológicas schnorr_m@yahoo.com.br 
2 Universidade Federal de Pelotas – Ciências Biológicas camilaai@hotmail.com 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 124



Introdução 
 
 
  A educação é o fator maior de inclusão social, cidadania e realização profissional e é 

por meio dela que o homem torna-se cidadão e aprende a ler a realidade social como 

participante ativo. A educação tem um valor inestimável como força motriz de mudança e 

libertação, como instrumental de formação política e reflexão sobre os problemas do país e do 

mundo, sendo capaz de gerar uma nova postura diante dos problemas que nos afetam 

(FREIRE, 1996). 

 O acesso a informações e a capacidade de transformá-las em conhecimento são fatores 

decisivos de inclusão social (MATTOS, 2003). Porém, o acesso a recursos tecnológicos não é 

democrático, uma vez que uma boa parte da população brasileira não possui recursos 

financeiros para acompanhar o crescimento neste setor. Ainda assim, uma grande parcela da 

sociedade deixa de direcionar a sua renda mensal para itens fundamentais e investe na compra 

de aparelhos eletrônicos como forma de se sentir incluídos na sociedade. Nas escolas esse 

paradigma se repete, onde muitas crianças possuem um aparelho de telefonia móvel moderno. 

 A partir de uma pesquisa realizada em 2007 constatou-se que mais da metade da 

população brasileira – 53% - afirma já ter usado um computador, sendo que outra pesquisa 

sobre uso das tecnologias da informação e da comunicação por crianças no Brasil corroborou 

com esses dados, revelando que 57% das crianças entre cinco e nove anos também já tiveram 

acesso a tecnologia (BARBOSA, 2010).  

 Com base em discussões e experiências realizadas na área de tecnologia na educação, 

confirmou-se que tais recursos devem constituir-se em ferramentas para apoio e 

desenvolvimento da aprendizagem (MATTOS, 2003). Percebe-se que a maioria das escolas 

ignora essa tendência tecnológica, da qual fazemos parte, e ao invés de a utilizarem em todas 

as áreas do conhecimento, colocam-na em um horário fixo sob a responsabilidade de um 

único professor, na sala de computação.  

 Na sociedade contemporânea aplicações científicas e tecnológicas podem criar 

possibilidades de desenvolvimento e também gerar problemáticas sociais e ambientais para o 

ser humano. Sendo assim, um processo educativo em ciências não deve prescindir da 

discussão de questões pertinentes ao papel da ciência e da tecnologia na sociedade, já que esta 

potencializa a formação de cidadãos mais conscientes e críticos frente às aplicações destas 

áreas na sociedade. O ensino sob essa perspectiva intitula-se Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), sendo orientado para a inclusão no currículo de ciências, bem como projeto e outras 

atividades. 
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Uma proposta curricular de CTS pode ser vista como uma integração entre educação 

científica, tecnológica e social, em que conteúdos científicos e tecnológicos são estudados 

juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos 

(LÓPEZ; CEREZO, 1996).  

 Neste sentido, é necessário que se apresentem propostas inovadoras para um ensino de 

ciências mais comprometido e problematizador. Portanto, a perspectiva CTS procura colocar 

o ensino de ciências numa grade diferenciada, conforme indica Vale (1998), mais do que 

nunca, a Educação Científica e Tecnológica se transforma num aspecto decisivo e 

fundamental para o indivíduo e para a sociedade. Essa Educação, através da escola e apoiada 

num professor bem formado - que revele competência no domínio dos conteúdos científicos e 

visão política - cria as condições para a transformação social num país de economia 

dependente. 

 Isso sugere uma mudança curricular nas escolas, e a elaboração de projetos e/ou 

práticas educativas que propiciem a compreensão dos fenômenos do qual nos deparamos em 

nosso dia-a-dia e, uma percepção crítica da Ciência e da Tecnologia em todas as suas 

dimensões, sejam elas, culturais, éticas, ambientais, ou ainda, relacionadas à preparação para 

o trabalho. Fourez (1995) se refere a isso dizendo que não é o caso de mostrar as maravilhas 

da ciência simplesmente, mas mostrar caminhos, disponibilizar meios, através da Ciência e da 

Tecnologia, capacitando o cidadão a tomar decisão responsavelmente e compreender as 

entrelinhas daquilo que os especialistas querem dizer. 

O processo de implantação de projetos e currículos com a perspectiva CTS vem 

ocorrendo em diversas escolas, com a elaboração de materiais didáticos, metodologias e suas 

aplicações, e ferramentas tecnológicas. Esse processo de implantação tem sido avaliado por 

inúmeras pesquisas, as quais têm constatado que os estudantes, de uma maneira geral, têm se 

beneficiado com a introdução desses projetos e currículos (AIKENHEAD, 1985; 

FAGUNDES, 2009).  

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi possibilitar, por meio de um projeto de 

ensino, uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados na disciplina de ciências, 

fundamentando-se no uso de metodologias CTS, por intermédio de tecnologias presentes no 

cotidiano de alunos de uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental. 
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Materiais e métodos  
   
 Para este trabalho realizado no ano de 2011, foram realizados dez encontros, na 

disciplina de ciências, com duração de dois períodos por encontro, de quarenta minutos cada, 

entre observação e aplicação do projeto, em uma turma de 5ª série, do município de Pelotas - 

RS, tendo como principal temática os estudos de CTS (FAGUNDES, 2009). As atividades 

foram desenvolvidas na forma de um Projeto de Ensino com o enfoque sobre os seres vivos – 

suas características e identificação.  

 

Caracterização da escola 
 
 

A escola alcançada por este trabalho está inserida em um bairro muito populoso e de 

acordo com o projeto político pedagógico, verifica-se que a maioria das famílias possui água 

encanada, porém sem esgoto, escolaridade fundamental incompleta, renda familiar de 1 a 3 

salários mínimos, proveniente, em sua maioria, de uma única pessoa, em famílias com mais 

de quatro componentes habitando um espaço de três a quatro peças. 

A escola possui 66 professores, 21 funcionários e 820 alunos, funcionando nos três 

turnos, tendo como níveis de atendimento a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino fundamental de nove anos, contando também com a modalidade PEJA – programa de 

educação de jovens e adultos. Possui uma estrutura física muito boa, sendo considerada a 2ª 

maior escola municipal de Pelotas, as salas de aula possuem carteiras e quadros em 

satisfatória conservação e boa iluminação, embora não possua laboratório de ciências Além 

disso, possui uma sala de vídeo, com televisão e aparelho DVD, porém sem cadeiras, e a 

televisão encontrava-se em mau funcionamento. Possui ainda sala de informática, com 

internet sem fio, e 20 computadores de mesa funcionando, com programas desenvolvidos pelo 

MEC para serem utilizados pelos professores de diferentes disciplinas. A sala também é bem 

equipada, contando com cadeiras confortáveis, quadro negro, e ambiente climatizado com 

uma boa iluminação e um professor responsável por turno pela sala.  

 

Caracterização da turma 
 
 
 A 5ª série possui uma média de idade muito alta, entre 20 e 25 anos, onde a idade 

mínima é 14 anos e máxima 35 anos. O número de alunos matriculados também é alto – 33 

alunos - porém efetivamente em sala de aula, a média de estudantes presente é inferior a 15. 
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Alguns trabalham no turno diurno, mas isso não compreende a maioria da turma que em sua 

grande parte estudam a noite porque possuem uma idade já avançada para estar no turno do 

dia e por opção, pois acima de 14 anos a escola já permite que os alunos optem por estudar a 

noite. 

 

Encontros com a turma – projeto 
 
 
  Os dois primeiros encontros foram de observações, em que análises sobre a turma já 

foram expostas aqui para caracterizá-la e justificar o uso de metodologias que abordem o tema 

CTS.  

 No terceiro encontro foram trabalhados conceitos sobre seres vivos, com o objetivo de 

conceituar, diferenciar e exemplificar os cincos reinos. Ainda que o conteúdo já tivesse sido 

apresentado a turma, foi feita a recapitulação dos conceitos vistos anteriormente sobre seres 

vivos, dando ênfase principalmente as características de um ser vivo, diferenças entre seres 

abióticos, sem vida, e bióticos, com vida, utilizando animais e plantas com os quais os alunos 

têm contato, como exemplos. Também foi abordado o ciclo vital dos seres vivos - 

nascimento, crescimento, reprodução e morte. Logo após, foi apresentada noções dos cinco 

grandes reinos (animal, vegetal, monera, fungi e protista) e suas principais características, 

montando uma tabela no quadro com os conceitos apresentados, citando exemplos do dia-a-

dia dos alunos e teorizando mais sobre o reino que pertencemos.  

 O quarto encontro teve como conteúdo a característica dos seres vivos, objetivando 

reconhece-los por meio das análises das células vegetais e animais. Apresentou-se para a 

turma esquemas das células, evidenciando suas principais estruturas e organelas, bem como 

suas diferenças por meio de desenhos no quadro. Destacou-se ainda a importância das 

mesmas Ao final da aula foi proposto um trabalho avaliativo para os alunos, onde deveriam 

desenhar uma célula vegetal e outra animal, destacando suas principais características, a ser 

entregue posteriormente, sendo que os desenhos foram escaneados e disponibilizados para 

toda a turma através da lista de e-mails dos alunos. Antes do término da aula, foram 

transmitidas, através da tecnologia Bluetooth3 dos celulares dos alunos, duas imagens de 

célula animal e célula vegetal como a intenção de intensificar o estudo neste quarto encontro.  

No quinto encontro foi realizada uma mostra de vídeos com roda de discussão, 

objetivando reconhecer a diversidade dos seres vivos. Como foi dito, a escola não possui 

                                                 
3 Ferramenta que se conecta e troca informações e arquivos entre dispositivos como telefones celulares, 
notebooks, computadores, impressoras e câmeras digitais. 
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laboratório de ciências, o que prejudica o entendimento da disciplina, porém possui a sala de 

informática, que pôde ser utilizada para a mostra de vídeos. Os critérios na escolha dos 

vídeos, selecionado previamente para a mostra, foram de que estes deveriam estar disponíveis 

na rede, sendo a maioria extraída do site Youtube, fato que foi explicitado em aula, 

disponibilizando também os links para acesso posterior. 

No sexto encontro consolidou-se a prática de mostra de vídeos e roda de discussão, 

porém com o enfoque de entender e reconhecer os processos de reprodução sexuada e 

assexuada. Os critérios de escolha dos vídeos continuaram os mesmos, assim como a sala de 

informática sendo utilizada para a mostra de vídeos. 

 Antes do sétimo encontro foi solicitado aos alunos que fizessem uma pesquisa no seu 

tempo extraclasse, buscando sobre assuntos relacionados aos reinos Monera e Protista, e que 

posteriormente trouxessem os links4 encontrados na pesquisa para a sala de informática, para 

serem trabalhados com o restante da turma. Os alunos compartilharam os links e realizaram 

outras pesquisas sobre esses assuntos. Ao final da aula foi montado um arquivo único sobre os 

reinos trabalhados, com fotos e informações básicas, identificando e caracterizando cada 

reino. Este arquivo foi disponibilizado no e-mail da turma e divulgado no restante da escola. 

 No oitavo encontro foi reproduzido o vídeo “Historia das Coisas”, disponibilizado 

também no site Youtube, que apresenta a formação de indivíduos que são inseridos em uma 

sociedade consumista e finita, de acordo com as suas atitudes, paradigma este presente na 

nossa sociedade. O vídeo faz ainda uma crítica a atual situação em que o mundo se encontra e 

o gasto desenfreado de energias renováveis.  

No penúltimo encontro foi feita uma revisão dos conteúdos principais trabalhados, 

para que no último encontro pudesse ser feita uma avaliação sobre o projeto e os conceitos 

estudados. A revisão dos conteúdos apresentados na disciplina foi feita com a música  “Ciclo 

sem fim”, tema do filme “O Rei Leão”, escolhida por apresentar na sua letra notas sobre o 

conteúdo estudado, além de ser uma música amplamente conhecida, principalmente 

relacionada à infância dos alunos. A música foi reproduzida na sala de aula, primeiramente de 

forma contínua e posteriormente de forma pausada, para que a letra pudesse ser mais bem 

trabalhada em ressonância com os conceitos, revisando os conhecimentos apresentados no 

projeto. A música também foi disponibilizada para todos os estudantes através do Bluetooth. 

Devido ao tempo de transmissão via Bluetooth, algumas modificações foram feitas na música 

original, porém não alterando o conteúdo da letra. 

                                                 
4 Endereços de páginas na internet. 
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Finalizando o projeto foi realizada a avaliação sobre os conteúdos estudados, em 

forma de prova escrita, com perguntas dissertativas e outras argumentativas. Para a realização 

da prova foi disponibilizada a consulta às produções que foram sendo realizadas no decorrer 

dos encontros. Também foram gravados os áudios das rodas de discussões nas aulas da 

mostra de vídeos, sendo divididos por tópicos de conteúdos e disponibilizados nos 

computadores da sala de informática, local onde ocorreu a avaliação, além de toda a produção 

digital em formato de escrita e imagem.  

 

Análise e discussão 
 
 

Realizando uma análise sobre a escola nota-se que a sala de informática não é 

utilizada, e de acordo com o seu responsável noturno, a justificativa para este fato é a falta de 

formação dos professores para utilizar ferramentas tecnológicas como os computadores, e não 

somente giz e quadro negro na realização de suas aulas, impedindo em parte que possa ser 

feito uma abordagem CTS nessa escola.  

Durante os dois primeiros encontros pôde-se analisar que havia muita evasão e 

infrequência na turma, fato preocupante, pois o ano letivo ainda estava no início. Havia, 

também, muita repetição na sala, com alunos estando pela quarta vez na 5ª série. As 

características individuais são muito fortes e por isso de fácil registro, possuindo uma 

facilidade para conversas e comportamento não recomendados em uma sala de aula, porém 

existe presente em cada aluno uma forte capacidade de aprendizado, uma enorme curiosidade 

e um perfil sociocultural de fácil percepção.  

 Ainda, realizou-se uma sondagem da realidade dos alunos, e de como se relacionavam 

entre si, com os outros professores e com a escola, bem como foram ouvidas sugestões de 

atividades. A partir disso, foram definidas as ferramentas tecnológicas a serem utilizadas, 

dentro da perspectiva CTS, associando neste ponto os conteúdos presentados aos alunos, 

possibilitando que todos pudessem participar das atividades. Incluíram-se aqui as habilidades 

relacionadas à utilização de Bluetooth, e-mails e navegação na internet.  

No terceiro encontro procuramos deixar a posição de observador, passando a orientar 

as atividades que foram desenvolvidas para o projeto.  Foram verificados junto à turma, os 

últimos conteúdos vistos pela professora titular, analisando os conceitos prévios dos alunos.  

Foi verificado que os alunos possuem dificuldades de entender o que não enxergam e não 

conhecem, como bactérias e protozoários.  
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No quarto encontro, onde foi trabalho o conceito de célula, a compreensão se mostrou 

dificultada por parte dos alunos, principalmente por não poder visualizá-las, já que a escola 

não possui microscópios. A apresentação das características das células ficou subjetiva, 

mesmo com os desenhos no quadro, porém despertou nos alunos a curiosidade ao 

descobrirem que existem muitas células no nosso corpo e que nele realizam diversas funções. 

Acabaram se interessando também pelo uso de microscópios, principalmente poder ter 

contato com um, e pela sua expressiva utilização na ciência, através da oportunidade de 

visualizar algo muito pequeno, que até então, de acordo com eles, era invisível aos seus olhos. 

Atentou-se o fato de alunos terem dificuldade em entender que plantas e seres de 

menor tamanho, como os insetos, pudessem ter células iguais as nossas. Também há por parte 

deles muito interesse em saber como são esses seres menores os quais não podemos enxergar 

particularmente os vírus. Aqui se destaca o fato de que mesmo sem um microscópio na escola, 

pudemos nos aproximar das imagens que seriam visualizadas através do aparelho, através de 

uma abordagem CTS, com a utilização de ferramentas que pudessem dar um melhor 

entendimento acerca das dúvidas dos alunos. 

Durante o quinto e sexto encontros, a turma demonstrou-se muito interessada com a 

estratégia da utilização de vídeos, que se mostrou eficiente, pois os alunos puderam visualizar 

o que ainda não lhes havia sido apresentados, referente à diversidade dos seres vivos e suas 

dimensões e tamanhos, possibilidades presentes quando se utiliza a metodologia CTS em sala 

de aula. Os vídeos que compuseram a mostra foram escolhidos também por apresentar 

características que só um microscópio pode demostrar, dimensões, visualizações, diferentes 

aspectos, tentando assim suprir a carência do suporte físico da escola e o desejo dos alunos.  

As discussões transcorreram durante a reprodução dos vídeos, tendo a liberdade de 

interrompê-los a qualquer momento, o que possibilitou um melhor entendimento sobre cada 

um. As dúvidas que apareceram foram direcionadas justamente para a caracterização e 

identificação dos seres vivos, um dos temas principais do projeto. Cabe ressaltar que alguns 

vídeos e discussões foram direcionados para o estudo da reprodução sexuada humana, para 

que se pudesse, de maneira superficial, combater alguns preconceitos e mitos sobre a 

reprodução humana. 

No sétimo encontro, onde os alunos faziam pesquisas na internet em um horário fora 

da escola e traziam os resultados para a sala de aula, demonstrou-se fundamental, pois os 

alunos estiveram em contato com a tecnologia, aqui se referindo ao uso do computador e da 

internet, em um espaço diferente da sala de aula, utilizando as ferramentas também para a 

pesquisa dos conteúdos e consequente desenvolvimento do conhecimento, que não somente 
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para o lazer. Trazendo os resultados obtidos na pesquisa para a sala de aula, possibilitou aos 

alunos se sentirem parte da atividade, muitas vezes trocando de papel com o professor, e 

apresentado a sua pesquisa para o restante da turma. 

No oitavo encontro a discussão sobre o vídeo “História das coisas” demonstrou-se 

importante para a construção conjunta das principais ideias do documentário e de 

aprofundamentos no que diz respeito ao nosso papel na sociedade e a conceitos de energia, 

consumidores e sustentabilidade. Questões como a produção desenfreada de lixo pelas 

populações humanas, bem como a retirada incessante de recursos da natureza e as 

consequências destas ações inconsequentes, que resultam apenas no lucro exorbitante de uma 

pequena parte da população também foram bem trabalhadas.  

Buscamos, juntamente com os alunos, refletir a respeito de suas ações de produção e 

consumo, relacionando o que foi tratado no vídeo com suas vidas e de seus familiares. 

Intencionou-se por meio da discussão sensibilizar os alunos frente às problemáticas 

ambientais enfrentadas pela sociedade atual. 

Durante o nono encontro, a onde foi utilizada música “Ciclo sem fim”, através do 

celular dos alunos, contemplou-se um dos seus objetivos que era a revisão do conteúdo para a 

prova, sendo que a letra da música em determinados momentos foi utilizada somente como 

base para uma discussão maior sobre os conteúdos. Ocorreu uma apropriação das 

composições feitas pela música com a letra, que puderam ser transpostas para o conteúdo 

estudado. 

 Na primeira estrofe: /Desde o dia em que ao mundo chegamos; Caminhamos ao rumo 

do sol; Há mais coisas pra ver; mais que a imaginação; muito mais que o tempo permitir/. 

Trabalharam-se os assuntos: origem da vida, células eucarionte e procarionte, evolução, 

modos de vida a cadeia alimentar dos seres vivos. Na segunda estrofe: /E são tantos caminhos 

pra se seguir; e lugares pra se descobrir; e o sol a girar; sobre o azul deste céu; nos mantém 

neste rio a fluir/. Os pontos que foram trabalhados em aula: adaptações e principais 

características dos seres vivos, investigação científica, diversidade dos seres vivos, interações 

ecológicas.  

Na terceira estrofe: /É o Ciclo Sem Fim; Que nos guiará; a dor e a emoção; pela fé e o 

amor; até encontrar; o nosso caminho; neste ciclo, neste ciclo sem fim/. Os pontos que foram 

trabalhos em sala: ciclo de vida dos seres vivos, tipos de reprodução, os cinco grandes reinos, 

as principais doenças causadas no ser humano, diferentes tipos de células, fecundação externa 

e interna. 
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Por fim, no último encontro, a avaliação do projeto foi entendida como uma atividade 

crítica de aprendizagem, porque assume que a avaliação é aprendizagem no sentido de que, 

por meio dela, adquirimos conhecimento (MÉNDEZ, 1993). O professor aprende para 

conhecer e para melhorar a prática docente em sua complexidade, bem como para colaborar 

na aprendizagem do aluno, conhecendo as dificuldades que deve superar o modo de resolvê-

las e as estratégias que coloca em funcionamento. O aluno aprende sobre e a partir da própria 

avaliação e da correção, da informação contrastada que o professor oferece-lhe, que será 

sempre crítica e argumentada, mas nunca desqualificadora, nem punitiva. (MÉNDEZ, 2002). 

 O referencial teórico utilizado para a avaliação foi a dinâmica avaliar para conhecer, 

examinar para excluir (MÉNDEZ, 2002). Buscamos construir atividades e situações que ao 

mesmo tempo em que avaliasse os alunos também pudesse conhecê-los melhor. Toda essa 

reflexão que realizamos antes de colocar em prática as atividades foi satisfatória, porém os 

alunos parecem estar acostumados com uma avaliação mais tradicional, não buscando realizar 

atividades que não iriam render notas no final do projeto.  

 Neste sentido, procurou-se realizar trabalhos que avaliassem o conteúdo apresentado 

nas aulas e o interesse dos alunos na busca por informações em diversos momentos, que não 

somente o da sala de aula. Com a caracterização da turma definida, muitos dos alunos 

trabalhando durante o dia e estudando à noite, procurou-se não realizar trabalhos que 

exigissem um tempo muito grande para sua realização e que ao mesmo tempo despertasse sua 

curiosidade para sua realização.  

 A frequência e a participação em sala de aula também foram avaliadas, neste sentido 

os alunos apresentaram um rendimento baixo em relação à frequência, poucos alunos eram 

assíduos, o que prejudicava a construção do conhecimento e o planejamento do projeto, já em 

relação à participação em sala de aula à avaliação é diferente, pois participam ativamente das 

atividades propostas. 

A utilização de ferramentas, como o celular e o computador, demonstrou-se 

extremamente positiva, pois despertou o interesse dos alunos para o conteúdo apresentado, 

mesmo causando certo alvoroço na sala, já que normalmente são proibidos de utilizarem seus 

aparelhos durante as aulas, pois são tidos como formas de distração e falta de respeito ao 

professor.  Os alunos souberam se comportar frente a essa nova situação, ficando satisfeitos 

por poder permanecer com os aparelhos em aula, contribuindo assim para verificar e afirmar 

as práticas utilizadas sob a perspectiva das CTS.  
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Considerações 
 
 

A Tecnologia tem representado um elemento marcante dentro da sociedade 

contemporânea, tanto nas relações escolares quanto na vida cotidiana. Entretanto, ainda na 

atualidade, o ensino de Ciências centra-se na transmissão do conhecimento biológico 

produzido por pesquisadores, eleito como verdade a respeito da interpretação da realidade. É 

tido como preponderante sobre qualquer outro tipo de conhecimento, inclusive o tecnológico. 

Neste trabalho, buscamos entrelaçar os conhecimentos das Ciências com a perspectiva da 

Tecnologia e da Sociedade. 

Acreditamos que projetos podem ser desenvolvidos com ênfase em CTS, buscando 

sempre contextualizar as tecnologias utilizadas com a sociedade em que o projeto vai ser 

desenvolvido. O contexto atual é bastante favorável para a elaboração de projetos nesta 

perspectiva, principalmente no ensino de ciências, tanto para o ensino fundamental, conforme 

o nosso estudo, como para o ensino médio. Entendemos que tais projetos podem contribuir 

para o conhecimento científico e tecnológico, almejando uma inclusão dos alunos na 

sociedade, tornando-a mais igualitária. 

Que os alunos e os professores envolvidos nessas práticas possam ser providos de uma 

educação orientada para a reflexão da realidade e da cultura, que leva à conscientização, 

seguida da participação efetiva na sociedade, contribuindo para a construção cientifica, e 

neste caminho, apontamos as possibilidades de metodologias com o enfoque CTS na escola. 

Assim podemos perceber a importância das Ciências, Tecnologias e Sociedade na educação, 

sendo inserido nos projetos e currículos escolares, para proporcionar a formação de indivíduos 

críticos, incorporados aos estudos da ciência e da tecnologia, melhorando sua realidade no 

contexto da nossa sociedade.  
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Resumo 
O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de realizar um levantamento bibliográfico no site oficial do 
ROSE (The Relevance of Science Education), a fim de mapear as metodologias utilizadas pelos pesquisadores. 
Foram encontrados 26 artigos publicados em Língua Inglesa, em diferentes países. A análise dos artigos 
mostraram que mais de 15 mil estudantes responderam ao questionário. Esse levantamento servirá de base para 
futuras pesquisas, proporcionando um detalhamento das pesquisas realizadas em outros países, servindo de 
molde para futuras pesquisas brasileiras. 
 
 
Palavras-chave: ROSE. Metodologia de pesquisa. Educação em ciências 
 
 
 
Abstract: 
The present study was developed in order to carry out a literature survey on the official website of ROSE (The 
Relevance of Science Education) in order to map the methods used by researchers. We found 26 articles 
published in English in different countries. The analysis of the articles showed that more than 15 000 students 
answered a questionnaire. This literature survey will form the basis for future research, providing a  detailed of 
research in other countries, serving as a template for future research in Brazil. 
 
 
Keywords: ROSE. Research Methodologies. Science Education. 
 
 

  
 

Introdução 

  
         O desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (C&T) passou a ser visto como sinônimo 

de progresso no desenvolvimento de um país. Inicialmente parecia um bem inegável a todos, 

mas com o passar dos anos revelou outras facetas (ANGOTTI; AUTH, 2001). A sociedade 

contemporânea tem como característica importante  a crescente inquietação com a qualidade 

do ambiente natural em que vivemos.  A partir do século XIX, atribuiu-se ao homem a tarefa 

de dominar e explorar a natureza, aliada ao crescente processo de industrialização. 

         Para Hurd (1998), a alfabetização científica envolve a produção e utilização da 

Ciência na vida do homem, provocando  mudanças  revolucionárias  na  Ciência  com  

dimensões  na democracia,  no progresso  social  e nas   necessidades  de adaptação do  ser  

humano. 
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Podemos apreciar, pois, uma convergência básica de diferentes autores na 
necessidade de ir mais além da habitual transmissão de conhecimentos científicos, 
de incluir uma aproximação à natureza da ciência e à prática científica e,sobretudo, 
de enfatizar as relações ciência-tecnologia-sociedade-ambiente, de modo a favorecer 
a participação dos cidadãos na tomada fundamentada de decisões. (Cachapuz 2005 
apud Aikenhead, 1985). 

 

 Além disso, segundo Cachapuz, 2005, por trás da ideia de alfabetização científica não 

deve ver-se, pois, um "desvio"ou "rebaixamento" para tornar acessível a ciência à 

generalidade dos cidadãos,mas antes uma reorientação do ensino absolutamente necessária 

também para os futuros cientistas; necessária para modificar a imagem deformada da ciência 

hoje socialmente aceite e lutar contra os movimentos anti-ciência que daí derivam; necessária, 

inclusivamente, para tornar possível uma aquisição significativa dos conceitos. 

O objetivo da alfabetização segundo (Sasseron, 2011) é desenvolver em uma pessoa 

qualquer a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na 

construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca. Seguindo essa 

linha, Paulo Freire fala de alfabetização como um processo que permite o estabelecimento de 

conexões entre o mundo em que a pessoa vive e  a palavra escrita; e de tais conexões nascem 

os significados e as construções de saberes:   

De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra 
não é apenas precedidapela leitura do mundo mas por uma certa forma de “escrevê-
lo”ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 
consciente. Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, para mim, do 
processo de alfabetização. (p. 20, 2005). 
 

 
O projeto de pesquisa - ROSE 

 

O ROSE (The Relevance of Science Education) é um projeto de pesquisa comparativa 

internacional com o objetivo de abrir luz sobre os fatores de importância para a aprendizagem 

da ciência e tecnologia  (C&T) - segundo a percepção dos alunos. Principais instituições de 

pesquisa internacionais e pesquisadores de diversos países trabalham em conjunto no 

desenvolvimento de perspectivas teóricas, instrumentos de pesquisa, coleta de dados e análise. 

O projeto foi desenvolvido na Universidade de Oslo (Noruega), pelo Departament of 

Teacher Education and school Development (Faculty of Education) tendo como coordenador 

geral do ROSE-Mundial o professor Svein SjØberg. 

De acordo com Oliveira, et al. (2012, p.148) a proposta do ROSE é “o 

desenvolvimento de perspectivas teóricas e à coleta de  evidências empíricas vindas dos 

estudantes para a deliberação sobre políticas e prioridades nos conteúdos da educação de 
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Ciência e Tecnologia (C&T) em diversas culturas e contextos”.  Corroborando com a ideia de 

Oliveira et al., o texto de Tolentino-Neto (2008),  classifica  o instrumento como uma 

pesquisa em busca da visão dos alunos sobre a natureza da ciência ou suas explicações sobre 

eventos cotidianos, são comuns. 

O diferencial do ROSE é a capacidade de reunir e analisar informações vindas dos 

alunos, ou seja, ele escuta a “voz do estudante”, termo esse que tem sido citado como 

elemento de comunicação transformadora, (apud Tolentino-Neto 2008). 

O ROSE tem como prioridades as atitudes, interesses, experiências, posicionamentos, 

valores, percepções sobre  ciência e  tecnologias, planos futuros e seu envolvimento com as 

questões ambientais (OGAWA; SHIMODE, 2004). Diferentemente de avaliações como PISA 

(Programme for International Student Assessment), SAEB (Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica) e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que objetivam avaliar o 

desempenho escolar dos estudantes a nível Nacional. 

 

A estrutura do questionário 

 

O questionário elaborado no Brasil possui quatorze (14) páginas e avalia o interesse 

dos alunos em determinados assuntos ligados à Química, Física e Biologia. Para cada 

pergunta é seguido a escala LIKERT com quatro pontos (discordo totalmente, discordo, 

concordo, concordo totalmente). A proposta original tem como foco estudantes do final do 

ensino compulsório (faixa etária de 15 anos de idade. No Brasil esses alunos encaixam-se no 

9º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio), tornando-se um material de 

grande aporte para que se trace não só tendências, mas também, possíveis correções de rota 

para o Ensino de Ciências. 

A primeira página do questionário ROSE pede aos participantes para identificar suas 

idades, sexo e Nacionalidade/Cidade e estas são as únicas variáveis utilizadas na tomada de 

comparações internacionais ( é  enfatizado  na capa do questionário que eles são anônimos. E 

que não há respostas corretas ou erradas, apenas certas para cada participante). Ainda há 2 

perguntas referentes as condições sócio-econômica dos participantes, uma pergunta é 

referente a da quantidade de livros em suas casas (essa pergunta também esta presente no 

PISA 2000, e serve com como indicador razoável das status socioeconômico, do participante) 

a outra pergunta refere-se ao número de banheiros em sua residência.   
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O questionário é composto por 13 seções que vão da A ao N, ao total são cerca 260 

itens presentes no questionário, dentre as secções apresentadas no ROSE pode-se destacar: a) 

o que eu quero aprender; b) O meu futuro emprego; c) Eu e os desafios ambientais; d) As 

minhas aulas de ciências; e) As minhas opiniões sobre a ciência e a tecnologia; f) As minhas 

experiências fora da escola. 

Ao contrário do PISA, o ROSE permite que cada país faça adaptações, incluindo 

questões regionais ao instrumento, possibilitando que a tabulação dos dados assim como a 

análise estatística do mesmo, sejam realizadas de maneiras diferentes por cada país. O 

objetivo do ROSE não é testar o conhecimento dos alunos sobre temas universais, mas 

pesquisar as importantes formas pelas quais variedades culturais são incorporadas pela escola 

em geral e, em particular, como o ensino de C&T pode se tornar relevante em diversos 

contextos sócioculturais, (TOLENTINO-NETO, 2008). 

O objetivo desse estudo é analisar as metodologias utilizadas nos artigos encontrados 

no site oficial do ROSE, (serão analisados apenas artigos da língua inglesa). Esses artigos 

foram realizados em diferentes partes do mundo por diversos pesquisadores.   

 

Metodologia 

 

Desenvolvemos este trabalho a partir de uma pesquisa bibliográfica. Adotamos a 

concepção referente ao termo bibliográfico trazida por Freire-Maia (1998). Na visão de 

Freire-Maia, a ciência que já foi produzida e testada, denominada como ciência-disciplina, 

está disponível nos livros. Os assuntos publicados em periódicos (em nosso caso específico, 

em jornais e revistas científicas) geralmente são informações que estão ainda se 

sistematizando, pesquisas que ainda estão sendo comprovadas. Para ele, a ciência dos 

periódicos é a ciência-processo, porque ela ainda está sendo elaborada, testada, discutida. 

No âmbito da pesquisa documental, encontra-se a pesquisa bibliográfica, conforme 

Gil, 1991, “as fontes bibliográficas nada mais são do que documentos impressos por 

determinado público”. Segundo esse autor, a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Para realizarmos nossa pesquisa analisamos artigos em Língua Inglesa no site oficial 

do ROSE http://roseproject.no/, desenvolvido pela Universidade de Oslo, na Noruega.  O 

desenvolvimento do trabalho foi realizado de acordo com as etapas e procedimentos a seguir: 

(1) Levantamento dos artigos a serem analisados; (2) Leitura dos trabalhos; (3) Criação de 
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categorias de análise; (4) Organização e tratamento das informações coletadas; (5) Construção 

e interpretação dos resultados.  

 

Análise e discussão 

 

         Foram analisados um total de 26 artigos em Língua Inglesa, publicados entre os anos 

de 2004 e 2012, no site oficial do ROSE. Este projeto envolveu mais de 15 mil estudantes 

espalhados por 13 países, são eles: Inglaterra, Gana, Turquia, Irã, Finlândia, Letônia, Israel, 

Islândia, Noruega, Suécia, Taiwan, Japão e Irlanda. Os países que mais publicou artigos 

relacionados ao projeto ROSE foram a Noruega (país onde foi desenvolvido o projeto) e a 

Finlândia, um com 5 artigos publicados e outra com 4 artigos publicados, respectivamente. 

         As categorias analisadas foram: a) Titulo; b) Autoria; c) Ano da publicação; d) Ano da 

pesquisa; e) País; f) Em quantas escolas ocorreu a pesquisa; g) Quantos alunos participaram 

da pesquisa; h) Quantos anos tinham; i) Se o questionário foi aplicado em papel ou eletrônico; 

j) Se foi aplicado em inglês ou traduzido para língua local; l) Fizeram adaptação (incluindo/ 

excluindo questões). Em algumas categorias não foi possível chegar a uma resposta, pois o 

texto não mencionava. 

         Como citado anteriormente, foram encontrados 26 artigos, destes o número de escolas 

pesquisadas variou de 5 a 75 escolas, a média de escolas ficou em 30 escolas por país. Em 

seis artigos não foi possível verificar o número de escolas participantes nem o tipo de 

questionário (papel ou eletrônico), pois esse dado não consta no artigo. Algumas escolas não 

tiveram respostas de seus questionários, por parte da diretoria da escola (os questionários 

eram enviados para a escola através do correio, com uma carta de apresentação e explicação 

de como proceder na aplicação do questionário, como o ROSE é um projeto sem apoio 

financeiro, a logística muitas vezes impede o pesquisador de ir pessoalmente realizar a 

aplicação do questionário). Apenas um país, a Suécia, em 2009 aplicou o questionário 

eletrônico em 29 escolas e com cerca de 751 estudantes. 

         A quantidade de alunos participantes da pesquisa variou de 130 na Noruega, (pesquisa 

realizada no ano de 2002) a 3626 na Finlândia (no ano de 2003). No total foram pesquisados 

mais de 15 mil estudantes da faixa etária de 15 anos, frequentadores do 9º ano, em diversos 

países. 

Dentre os 26 artigos, 15 deles não mencionaram se o questionário foi aplicado na 

versão em inglês ou traduzido para a língua local. As traduções devem respeitar o padrão 
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oficial, assim, apesar de traduzir, o padrão do questionário permanece igual em qualquer que 

seja o idioma.  A introdução ou exclusão de perguntas, é permitido desde que seja 

mencionada uma adaptação do questionário, assim seis artigos mencionaram a adaptação, 

alguns incluíram novas questões, outros apenas aplicaram algumas questões do questionário. 

O presente levantamento dos artigos relacionados ao projeto comparativo internacional 

ROSE, nos proporciona ter uma visão geral da aplicação deste instrumento em diversas partes 

do mundo. O presente estudo é apenas parte de um estudo mundial, o qual já foi aplicado em 

mais de 45 países. 

 

Considerações Finais 

O presente estudo nos proporcionou uma análise detalhada das metodologias 

utilizadas na aplicação do ROSE em diferentes países, correspondendo, assim, ao nosso 

objetivo. Foram analisados 26 artigos publicados na Língua Inglesa, porém, nem todos os 

artigos apresentaram um detalhamento de suas pesquisas, levando, dessa forma a omissão de 

alguns dados no artigo. Mesmo assim, a pesquisa se mostrou muito proveitosa, servindo de 

base para futuras pesquisas realizadas no Brasil. 

O objetivo da aplicação de um questionário como o ROSE, é de investigar as opiniões 

e interesses dos alunos, para tentarmos entender quais os seus posicionamentos em relação 

aos temas de ciência, tecnologia e ambiente e, também, que a partir das carências e problemas 

encontrados possam ser buscadas soluções para os diagnósticos constatados.  As informações 

obtidas nesse estudo trazem à tona questões referentes as metodologias utilizadas pelos 

diferentes pesquisadores, assim o estudo mostra que apesar dos países utilizarem 

metodologias diferentes, algumas características se mantiveram, como a idade e as seções, as 

quais são procedimentos  comuns, porém todo o restante dos procedimentos podem ser 

adaptados em cada país (tamanho, amostra, forma de aplicação, inclusão de novas questões, 

forma de tabulação, etc.). 

 No Brasil, a aplicação de um piloto foi realizada no ano de 2007 e, atualmente a 

aplicação do questionário está sendo realizada no Brasil, em mais de 120 escolas, e logo será 

publicada no site oficial do ROSE, assim teremos uma amostra do Brasil se juntando aos mais 

de 45 países participantes. 
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Resumo 
Vivemos num momento em que a educação deve possibilitar aos indivíduos o acompanhamento do 
desenvolvimento científico, tecnológico e social. Porém o ensino que a escola oferece é ainda muito 
fragmentado, neste contexto surgem novas abordagens de acordo com os objetivos desejados. Este artigo relata 
uma prática pedagógica desenvolvida com uma abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), 
que buscou aproximar os conteúdos estudados em Química Orgânica com o cotidiano, possibilitando aos 
estudantes uma participação mais crítica no seu meio social. Esta prática objetivou verificar se a abordagem 
CTSA auxilia na compreensão dos conteúdos e suas relações com os problemas sociais. A atividade foi 
desenvolvida com 20 estudantes de uma turma do 2º ano do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino 
Médio. O desenvolvimento de conteúdos de Química Orgânica deu-se através da temática produção de sabão a 
partir da reutilização do óleo de fritura (reação de saponificação). Utilizaram-se dois instrumentos diagnósticos, 
um vídeo sobre as consequências do descarte inadequado do óleo e também uma atividade experimental de 
produção de sabão. Com base nas falas e nos documentos escritos pelos alunos pode-se perceber que houve um 
aumento no interesse pelos conceitos científicos e principalmente uma reflexão sobre a resolução de problemas 
sociais e ambientais. Assim, constatou-se que a abordagem CTSA é uma boa estratégia para o ensino de 
química. 
 
 
Palavras-chave: Ensino. Química Orgânica. Reação de Saponificação. 
 
 
 
Abstract 
We live in a moment when the education should enable individuals to monitor the scientific, technological and 
social development. But the teaching that the school offers is still very fragmented, there are new approaches in 
this context according to the desired goals. This article reports a pedagogical practice developed with Science, 
Technology, Society and Environment (STSE) approach, which sought to bring the contents studied in organic 
chemistry with everyday life, allowing to students participation more critical in their social environment. This 
practice aimed to verify if the STSE approach helps in understanding the content and its relationship with the 
social problems. The activity was developed with 20 students of a 2nd year class of the Farming Technical 
course integrated with School. The development of organic chemistry contents was made by the thematic soap 
production from the reuse of frying oil (saponification reaction). Were used two diagnostic tools, a video about 
the consequences of improper disposal of the oil and also an experimental activity of soap production. Based on 
the statements and documents written by students can be seen that there was an increased interest in scientific 
concepts and mainly a reflection about the resolution of social and environmental problems. Thus, it was found 
that the STSE approach is a good strategy for the chemistry teaching.  
 
 
Keywords: Teaching. Organic Chemistry. Saponification Reaction. 
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Introdução 
 
 
 O processo de ensino-aprendizagem apresenta um grau de complexidade que 

acompanha a sociedade na qual se desenvolve. As práticas de ensino tendem a alcançar 

objetivos amplos quando acompanham as transformações que a historicidade social percorre. 

Nessa perspectiva, para Manfredi (1993), é possível identificar pelo menos cinco visões 

diferentes de metodologia do ensino, associadas às importantes concepções educacionais que 

lhes dão suporte: tradicional, escolanovista, tecnicista, crítico-reprodutivista; histórico-

dialética. Desta forma, surgem novas abordagens para o ensino de acordo com o objetivo 

pedagógico que se almeja. 

 A escola há muitos anos oferece um ensino fragmentado, com uma sequência lógica 

que muitas vezes se faz ineficiente, pois não há uma relação entre o que é visto em sala de 

aula e os problemas contidos na sociedade. Esta distância prejudica a compreensão dos 

conteúdos pelos alunos, uma vez que essa fragmentação do ensino acaba dificultando a visão 

de que existem elos reais e fortes entre os conteúdos que são estudados e o seu cotidiano 

como parte de um todo. 

 O ensino deve ser mais globalizado, sem ser tratado como algo distinto, mas sim como 

um todo, um sistema no qual um dependa do outro para ficar completo e assim poder 

representar um único preceito que ajudará na compreensão do que ocorre em nosso meio. 

Porém o mundo em que vivemos hoje está permeado de inovações tecnológicas, algumas boas 

e outras chegam até ser prejudiciais para o meio ambiente, o que leva a repensar a maneira de 

ensinarmos nossos alunos, pois devemos ensiná-los a utilizar essas inovações de forma crítica 

e eficiente. Deixando de lado “a maneira simplista e ingênua com que, não raro, o senso 

comum pedagógico trata as questões relativas à vinculação de conhecimento científico na 

escola...” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009, p. 33). 

 Outro ponto que deve ser refletido e mudado é que devemos proporcionar o 

conhecimento científico para a maior parte das pessoas escolarizadas, tendo assim que 

redirecionar o trabalho docente para que os alunos possam ter uma posição mais crítica 

podendo assim incorporar ciência e tecnologia como parte da cultura, na qual ela não esta 

inserida. De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco: 
 

Se solicitarmos exemplos de manifestações e produções culturais, certamente serão 
citados: música, teatro, pintura, literatura, cinema... A possibilidade de a ciência e a 
tecnologia estarem explicitamente presentes numa lista dessa natureza é muito 
remota! (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009, p. 34) 
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 Por isso é que através de uma prática envolvendo a abordagem Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA) é que tentamos aproximar os conteúdos estudados em química 

orgânica com o cotidiano dos estudantes. Objetivando oportunizar a estes alunos uma 

participação mais crítica diante de problemas discutidos dentro do seu meio social. O enfoque 

CTSA tem um papel muito importante, pois ele é uma referência na disseminação dos 

conhecimentos científicos na sociedade. 

 Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar se uma atividade didático-

pedagógica com uma abordagem CTSA auxilia na compreensão de conceitos químicos e sua 

relação com problemas sociais. Na busca por um aprendizado que torne o aluno um agente 

construtor da sua própria formação. 

 
Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Ensino de Química 
 
 
 Vivemos no auge das transformações científicas, tecnológicas e sociológicas, isso nos 

leva a buscar entender mais o que estas mudanças trazem de benefícios e malefícios e de 

como poderá ser inserida nas escolas para que haja uma melhor aprendizagem. O movimento 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu primeiramente na Europa, Estados Unidos, 

Canadá e Austrália, e durante a década de 70 iniciou-se no Brasil com um discurso sobre a 

necessidade de o cidadão reconhecer os seus direitos e obrigações, de ser reflexivo e poder ter 

uma visão mais crítica em relação à sociedade em que vive (VAZ, FAGUNDES e 

PINHEIRO, 2009). 

 Este movimento veio como forma de minimizar os danos ambientais pós-guerra, a 

necessidade de maior participação da sociedade nas decisões públicas e o receio e a frustração 

decorrente dos excessos tecnológicos. Porém no Brasil ainda não está totalmente inserido no 

contexto educacional, diferentemente dos países desenvolvidos que este movimento se faz 

presente desde a década de 60 (AULER e DELIZOICOV, 2006). 

 O ensino de Química em nossas escolas caminha a passos lentos na direção do que 

determina o Art. 36º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) para 

o Ensino Médio quando a mesma refere-se ao fato de que a contextualização deve permitir ao 

aluno reconhecer as possibilidades e as limitações de sua própria interpretação. Segundo a 

mesma, deve permitir o acesso à educação tecnológica básica, a compreensão do significado 

da ciência e o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura. Para que esta 

caminhada se concretize Chassot (1995) ressalta que o saber acadêmico deve atuar facilitando 

a leitura do mundo natural, e deve ser usado na mediação entre o saber popular e o saber 
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escolar. Assim, a dimensão que se percebe como finalidade da educação é a de que devemos 

orientar nossas ações para oportunizar um ensino com relevância social. Neste intento, as 

Bases Legais dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002) 

explicitam que deve ser garantido que todos desenvolvam e ampliem suas capacidades, para 

que se combata a dualização da sociedade, a qual é geradora de desigualdades cada vez 

maiores. 

 Na busca de alternativas para qualificar o ensino de Química aliamos a produção de 

sabão, a partir da reutilização do óleo de fritura, com conteúdos de Química Orgânica. O 

conhecimento gerado a partir dessa relação possibilita o desenvolvimento de uma consciência 

ambiental ao passo em que compreende os conceitos químicos que são estudados. 

 Os sabões são sais orgânicos que apresentam entre 12 a 18 carbonos em estrutura 

molecular, apresentando uma parte polar e outra apolar. Devido a sua estrutura (Figura 1), o 

sabão facilita os processos de limpeza, na qual a parte polar interage com a água e a parte 

apolar interage com a gordura. 

Figura 1. Representação estrutural de um sabão (USBERCO e SALVADOR, 2002) 

 

 

  Utilizando extratos vegetais do Mediterrâneo e também minerais alcalinos, os 

gregos e os romanos foram as primeiras civilizações a produzir sabões (BARBOSA, 1995). 

Porém, a produção de sabão em escala industrial ocorreu somente no século IX na França 

(NETO e DEL PINO, 1996). 

 A produção de sabão utilizando óleo de fritura se dá através da reação de 

saponificação (Figura 2). Uma vez que óleos são ésteres, a reação consiste na sua hidrólise 

alcalina, que produz glicerol e os sais orgânicos que são conhecidos como sabão. 
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Figura 2. Esquema reacional de saponificação (PERUZZO e CANTO, 2003) 

 
 
Metodologia 
 
 
 No desenvolvimento deste trabalho realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo, a 

qual possibilita uma aproximação real com os sujeitos da pesquisa, oferecendo dados precisos 

e detalhes significativos (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Assim, os dados foram obtidos 

acompanhado o desenvolvimento das ideias e atitudes dos alunos durante a aula. 

A atividade foi desenvolvida com uma turma do 2º ano do curso Técnico em 

Agropecuária integrado ao Ensino Médio de uma Instituição Federal na cidade de Alegrete – 

RS. Foram considerados sujeitos da pesquisa 20 estudantes e as atividades tiveram duração de 

2 horas aula. 

 Inicialmente foi aplicado um instrumento diagnóstico (Quadro 1) com objetivo de 

explorar os conhecimentos prévios dos discentes a respeito da temática da aula: “Produção de 

sabão”. Para preservar o anonimato dos alunos, os mesmos foram identificados por números 

aleatórios. 

 
Quadro 1: Questionário aplicado antes do desenvolvimento da aula 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia xxx 

 
Questionário Inicial: 

 
Número do aluno (a): ____ 

 

1)  Você sabe como fazer o descarte correto do óleo de cozinha já utilizado? Se a  
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 À medida que os estudantes respondiam ao questionário inicial, os mesmos 

verbalizavam suas ideias as quais eram organizadas no quadro. Essas concepções serviram 

para formar o senso comum da turma e para fazer uma contraposição ao conhecimento 

científico, tecnológico e social, que permeia o tema e o cotidiano dos alunos. 

Para corroborar com as afirmativas dos estudantes foi mostrado um vídeo informativo 

sobre os efeitos ocasionados pelo uso inadequado do óleo. Evidenciando as consequências da 

deposição de óleo no solo e em ambientes aquáticos. Ainda em sala de aula, foram 

trabalhados alguns conceitos químicos necessários para compreensão da produção de sabão (a 

partir da reação de saponificação). Foram revisadas algumas funções orgânicas, nomenclatura 

de compostos orgânicos, solubilidade e polaridade. 

A atividade experimental de produção de sabão foi realizada no laboratório de 

Química da Instituição, de forma demonstrativa. Após a realização da atividade foi aplicado 

um instrumento investigativo com intuito de avaliar a proposta (Quadro 2). 

 
Quadro 2: Questionário aplicado após o desenvolvimento da aula 

resposta for sim, justifique. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2) Você sabe como é produzido o sabão? Se a resposta for sim, justifique. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3) Você acha que existe química na produção de sabão? Por quê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia xxx 

 
Questionário Final: 

 
Número do aluno (a): ____ 

 
1)  A partir da atividade desenvolvida, você consegue visualizar (associar) a química no 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 148



 
 

Análise e Discussão 
 
 
 Dentre as várias possibilidades de conteúdo de Química Orgânica que podem ser 

abordados, elegeu-se a produção de sabão através da reação de saponificação para 

desenvolvermos a temática CTSA no ensino de química. Pois este produto é muito familiar 

aos alunos e apresenta uma importante ação sanitária doméstica. 

  No primeiro momento da aula os pesquisadores foram apresentados para a turma e os 

mesmos apresentaram a proposta do trabalho. Os alunos, em sua maioria, demonstraram 

interesse pelo tema. Neste primeiro momento, foi distribuído um questionário com o objetivo 

de verificar os conhecimentos prévios sobre o descarte de óleo vegetal e a produção de sabão. 

 Algumas das concepções foram analisadas a partir do instrumento aplicado. A seguir 

são transcritas algumas destas ideias. 

 
...não sei aonde fica o ponto de coleta destes materiais.(aluno 03) 
É errado colocar o óleo de cozinha no ralo da pia... (aluno 08) 
O sabão é produzido com gordura, soda e glicerina. (aluno 11) 
... com o sebo de vaca e farinha de milho e ferve no fogo... (aluno 13) 

  

Estas concepções demonstram que os alunos possuíam um nível empírico de 

conhecimento a cerca do tema. Sendo que alguns responderam que o óleo não deve ser 

descartado na pia, mas não sabem como proceder e nem como reutilizá-lo. E ainda, muitos 

seu cotidiano? Dê exemplos. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2) Quais conceitos de química você pode observar na produção de sabão? Cite um 

exemplo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3) Gostaríamos de saber a sua opinião sobre a atividade desenvolvida. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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mostraram desconhecer os problemas causados pelo descarte incorreto do óleo. Cabe salientar 

que a maioria dos estudantes reconheceu que ocorre algum processo químico na produção de 

sabão.  

 Após este momento foi apresentado um vídeo com informações sobre as 

conseqüências da deposição de óleo no solo e nas águas. As cenas impactaram os estudantes 

criando um momento de reflexão e discussão, o que levou ao debate de como teria sido 

descoberta a técnica da produção de sabão, como se iniciou a produção em escala industrial e 

como os cientistas aprimoraram este processo. Neste ínterim, foram revisados alguns 

conteúdos de química orgânica, no qual se constatou uma participação efetiva dos alunos. 

Para alguns pesquisadores da área do Ensino de Química (CHASSOT, 1990; SANTOS e 

SCHNESTZLER, 2003) ao fazer relações históricas e cotidianas, os conteúdos trabalhados 

são melhores compreendidos, além de evidenciarem que a ciência não está pronta e acabada, 

mas que está sempre se modificando no momento em que não param de se fazer pesquisas. 

  Durante a realização da atividade experimental, no laboratório, constatou-se que os 

estudantes ficaram motivados com o fato de presenciar a produção do sabão. Sendo que este 

processo é relativamente simples, podendo ser realizado em sua casa. A observação da prática 

fez com que os alunos questionassem bastante, possibilitando que estas indagações fossem 

sendo respondidas, sempre buscando uma linguagem acessível para a compreensão. Alguns 

destes questionamentos foram anotados em um caderno pelos pesquisadores e aparecem 

transcritos a seguir: 

 
...por que a soda se desmancha tão rápido?(no momento em que ocorria a 
dissociação iônica do NaOH na água aquecida) 
...por que se coloca o álcool? 
...quanto tempo leva para ocorrer à reação? 
...por que precisa ficar mexendo? 

  

 Ao final da atividade ocorreu a aplicação do questionário final como um instrumento 

investigativo com o intuito de avaliar o trabalho desenvolvido bem como os conhecimentos 

adquiridos. Algumas das respostas obtidas estão transcritas abaixo: 

 
...esse estilo de aula [...] foi de grande interesse para mim, pois utilizando todas as 
possibilidades de se dar uma aula despertaria nos alunos maior interesse, pelo fato 
da aula ser bem diversificada... (aluno 02) 
...a soda cáustica [...] ocorre uma reação com o óleo formando uma pasta e o 
álcool faz com que a reação acelere... (aluno 05) 
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Constatou-se que os estudantes ficaram mais motivados a participar da aula. Os 

conhecimentos químicos trabalhados foram melhores compreendidos, como podemos 

observar nos dados obtidos através do instrumento aplicado e também na participação dos 

alunos durante todo o tempo da aula. Pode ser verificado que a metodologia proposta foi bem 

aceita pelos estudantes, mostrando que ao se aliar teoria e prática o interesse pelo 

conhecimento é significativo. 

 
 

Considerações 
 
 

O desenvolvimento da atividade com abordagem CTSA teve o intuito de analisar a 

temática Produção de sabão como uma ferramenta na prática docente. Foram abordadas 

questões sociais e ambientais associadas a alguns conceitos químicos como funções 

orgânicas, nomenclatura de compostos orgânicos, solubilidade e polaridade. O objetivo inicial 

era de facilitar a compreensão de conceitos químicos e como solucionar problemas 

relacionados com a ação antrópica. Como por exemplo, o recolhimento de óleo vegetal 

utilizado em residências para a produção de sabão e o domínio desta técnica como fonte de 

renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 Durante o trabalho com discentes do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio pode-se perceber que os mesmos participaram ativamente, respondendo aos 

questionamentos, indagando sobre assuntos pertinentes ao tema, colaborando oralmente – 

com as suas concepções particulares – e no laboratório foi observado que os estudantes 

permaneceram envolvidos com a atividade. 

Podemos dizer com base nos documentos escritos pelos alunos que a aprendizagem 

de alguns conceitos de química orgânica e a reconstrução de concepções sociais e ambientais 

para esta turma foram significativas, principalmente porque eles conseguiram identificar os 

conceitos químicos envolvidos na produção do sabão e no descarte do óleo usado, fazendo 

uma relação deste conteúdo com o dia-a-dia.  

Acreditamos que o presente trabalho demonstrou que a abordagem CTSA contribui 

para o envolvimento dos alunos, permitindo que haja um trabalho colaborativo, pois 

oportuniza o diálogo, a construção a partir das concepções prévias e principalmente faz uma 

construção a partir do conhecimento cientifico. Essas constatações e a vivência do processo 

de ensino-aprendizagem, junto com o planejamento e a execução do trabalho, colaboraram 

imensamente na reconstrução de nossas concepções enquanto professores em formação. 
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TEMAS CONTROVERSOS NA ESCOLA: O QUE PENSAM OS 
ESTUDANTES1  

 
Caetano Castro Roso2 

Rosemar Ayres dos Santos3 
Sandra Hunsche4 

 
 
Resumo 
Neste trabalho apresentamos a análise de questionário aplicado a estudantes de Ensino Médio (Regular e EJA) 
sobre temas controversos, com o intuito de avaliar suas compreensões acerca do assunto. O problema de 
pesquisa que orientou nossas análises foi: Qual é a visão que estudantes de Ensino Médio (regular e EJA) 
possuem em relação à influência de temas controversos em suas vivências sociais? Enquanto recurso 
metodológico de análise utilizamos pressupostos da Análise Textual Discursiva. Os resultados são discutidos 
tendo como eixo três categorias: Informação e Tomada de Consciência, Noção Propedêutica e Controvérsia. 
Vinculado às categorias, sinalizamos que os estudantes consideram pertinente a discussão de assuntos 
controversos na escola, em que destacamos a necessidade das disciplinas, sobretudo às vinculadas à educação em 
ciências, buscarem contribuir para que as controvérsias sejam efetivamente trabalhadas na sala de aula, na 
perspectiva de constituir cidadãos críticos. 
 
Palavras-chave: Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade. Temas Controversos. Estudantes de Ensino Médio. 
 
 
Abstract 
In this paper we present the analysis of a questionnaire administered to students in high school (Regular and 
Youth and Adult Education) about controversial issues, in order to evaluate their understanding about the 
subject. The research problem that guided our analysis was: What is the vision those high school students 
(regular and Youth and Adult Education) have in relation to the influence of controversial issues in their social 
experiences? As methodological tool of analysis we used the Discursive Textual Analysis. The results are 
discussed considering three categories: Information and Awareness, Propaedeutic Concept and Controversy. 
Linked to the categories, signaled that students consider relevant the discussion of controversial issues in school, 
and we highlight the need for disciplines, particularly those related to education in science, seek to contribute to 
the controversies that are actually worked in the classroom, in the perspective to constitute critical citizens. 
 
 
Keywords: Science-Technology-Society Movement. Controversial Topics. High School Students. 
 
 
 
Encaminhamentos Teórico-Metodológicos 

 

 Durante a última década têm aumentado as discussões em torno de questões 

controversas relacionadas à Ciência-Tecnologia (CT). Diariamente, grande quantidade de 

informações veiculadas pelos meios de comunicação se refere a fatos cujo entendimento 

depende de conhecimentos científicos. 
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4 Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Tecnológica, 
sandrahunsche@yahoo.com.br 
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 Embora exista uma tendência de acreditar que uma CT apropriada possa resolver a 

maioria dos problemas pessoais e sociais, naturais e técnicos, percebe-se que existem ideias 

defendidas por especialistas que se mostram conflitantes, de forma “que não se pode esperar 

da ciência um conhecimento objetivo e sem controvérsia” (TRIVELATO, 2000, p. 50). 

Questões estas que não podem ser enfrentadas a partir de uma base puramente técnica, “por 

envolverem valores, conveniências pessoais, pressões de grupos sociais e econômicos e 

aspectos de natureza ética e religiosa” (REIS, SILVA e PINA, 2011, p. 58). 

A inserção de tais aspectos no contexto educacional é enfatizada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), bem como por outras propostas que 

defendem uma organização curricular por meio de temas, a exemplo das repercussões 

educacionais do movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). 

 Neste sentindo, CTS abarca a inserção de temas controversos em sala de aula, tais 

como: clonagem, plantio e consumo de transgênicos, causas e consequências do aquecimento 

global, entre outros. Todas estas questões, ao serem abordadas em sala de aula, requerem um 

posicionamento crítico dos estudantes, fazendo com que ele se compreenda parte da sociedade 

em que vive, estimulando-o a participarem das discussões decorrentes das interações CTS. 

Para Vieira e Bazzo (2007): 

 
Defende-se que a não inclusão de temas controversos no ensino das ciências pode 
contribuir para a transmissão de ideias distorcidas que frequentemente descrevem a 
ciência como não controversa, neutra, despojada de interesses e altruísta. Em 
contrapartida, a abordagem de situações controversas pode proporcionar aos alunos 
uma imagem mais realista da ciência (p. 1). 

 

 Além disto, a abordagem de temas controversos pode contribuir para aumentar o 

engajamento dos estudantes nas aulas, a partir do momento em que os conceitos científicos 

passam a ser apresentados no momento em que surge a necessidade de compreender o tema 

em discussão, como destacam Reis, Silva e Silva (2011), ao trabalharem o tema mudanças 

climáticas. Reis e Galvão (2005) consideram importante o estudo de temas controversos, visto 

que os professores “podem ter um impacto considerável nas concepções que os seus alunos 

constroem acerca da ciência” (p. 132). Já Santos (2008), apoiado em Ramsey, coloca que três 

critérios são necessários para identificar um tema social relativo à CT: (i) se é de fato um 

problema de natureza controvertida, ou seja, se existem opiniões diferentes a seu respeito; (ii) 

se o tema tem significado social; e (iii) se o tema, em alguma dimensão, é relativo à ciência e  

à  tecnologia. Ainda de acordo com Santos, “vários autores apontam ser fundamental que os 
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temas sejam vinculados a problemas da vida real dos estudantes para propiciar o 

desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão” (2008, p. 121). 

 Dominar conceitos científicos básicos para compreender os debates contemporâneos e 

deles participar é um dos objetivos da Educação Básica. Assim, entendemos que a formação 

crítica de cidadãos, processo que, em parte, cabe à escola, implica na abordagem de questões 

controversas com os estudantes. Entretanto, cabe o questionamento feito por Auler (2007), 

relativo aos temas controversos, “um tema, mesmo controverso, de relevância para o 

professor, também o é para a comunidade escolar?” (p. 4). Com o intuito de avaliar a 

compreensão dos estudantes quanto aos temas controversos, aplicamos um questionário5, 

constituído de quatro questões relativas a esses temas, a estudantes de Ensino Médio (EM), 

etapa regular e modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), de uma escola da rede 

pública do município de Santa Maria – RS. Os respondentes estudam no turno da noite, no 

primeiro ano do EM e nas totalidades 7, 8 e 9 da EJA, que corresponde ao primeiro, segundo 

e terceiro anos do EM. Em sua maioria, os estudantes são oriundos da periferia da cidade. 

 Neste trabalho, buscamos analisar e discutir as respostas deste questionário, tendo por 

orientação a questão de pesquisa: Qual é a visão que estudantes de Ensino Médio (regular e 

EJA) possuem em relação à influência de temas controversos em suas vivências sociais? Em 

termos de detalhamento do problema, nossos objetivos são: a) Mapear as fontes de 

informações dos estudantes sobre assuntos controversos; b) Identificar as possíveis 

repercussões de temas controversos em classes escolares; c) Identificar os temas que os 

estudantes entendem como controversos; e d) Sinalizar horizontes para a educação em 

ciências, principalmente vinculada à CTS, no que concerne aos temas controversos e sua 

inserção na escola. 

 Para análise das informações obtidas, utilizamos como recurso metodológico a Análise 

Textual Discursiva (ATD). Moraes e Galiazzi (2007) consideram a ATD um “processo auto-

organizado de construção de compreensão em que novos entendimentos emergem de uma 

sequência recursiva de três componentes” (p. 12), que são (i) desmontagem dos textos, (ii) 

estabelecimento de relações e (iii) captação do novo emergente. 

 Os autores sinalizam a “unitarização”, ou desmontagem, para a seleção das 

informações consideradas essenciais nos textos sob análise, um passo que, segundo eles, 

“implica examinar os textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades 

                                                 
5 Foi aplicado também um questionário a professores da mesma escola, no entanto, devido ao atraso no retorno 
das respostas, optamos em não incluí-los na análise. Contudo, serão incluídos em futuros redimensionamentos do 
trabalho. 
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constituintes, enunciados referentes aos fenômenos estudados” (p. 11), tendo o cuidado de 

fazer uma análise rigorosa no material analisado, denominado por eles de corpus, para que a 

qualidade da produção seja garantida. A segunda etapa do processo, o estabelecimento de 

relações constitui-se em “reunir elementos semelhantes [...] nomear e definir as categorias” 

(p. 23), ao passo que elas constituem “elementos de organização do metatexto que a análise 

pretende escrever” (p. 23), de onde emergem as “descrições e interpretações que comporão o 

exercício de expressar as novas compreensões possibilitadas pela análise” (p. 23). Já a terceira 

etapa do processo, captando o novo emergente, onde são produzidos os metatextos analíticos 

a partir das categorias e subcategorias resultantes da análise, as compreensões e teorizações 

atingidas em relação aos fenômenos estudados serão expressas e validadas. Em todo o 

processo as premissas teóricas e epistemológicas do investigador são consideradas 

importantes, e sinalizam, bem como fundamentam, as decisões e percepções que ocorrem 

durante a de análise. 

 

Resultados e Discussões 

 

 O questionário foi respondido por 95 estudantes com idade entre 15 e 70 anos, tendo a 

maioria entre 18 e 20 anos, sendo 54 do sexo feminino e 40 do sexo masculino6. Da análise 

das informações obtidas emergiram as categorias que constituirão os eixos dos resultados 

apresentados: Informação e Tomada de Consciência, Noção Propedêutica e Controvérsia. 

 

a) Informação e Tomada de Consciência 

 Parece que boa parte dos estudantes concebe a escola como um espaço de 

fornecimento de informações, inclusive no que concerne às questões que envolvem 

contradições. Os estudantes alegam que temas controversos deveriam ser tratados na escola 

“porque a escola é um dos principais meios que temos para poder abordar assuntos desse 

nível” (Estudante A), ou ainda “porque nem todas as pessoas têm tempo para assistir TV ou 

ler sobre esses assuntos” (Estudante B), de forma que a escola passa a ser a responsável por 

abordar tais temas. 

 Informações são constantemente divulgados pela mídia, seja por meio de jornais, 

televisão, revistas, principalmente no que diz respeito a temas como o aquecimento global, 

derretimento das geleiras, e outros fenômenos climáticos, que geralmente estão, na mídia, 

                                                 
6 Um dos estudantes não identificou o sexo. 
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retratados sob um único ponto de vista: aquele que culpabiliza a ação humana. Neste sentido, 

o papel da escola torna-se fundamental ao abordar tais questões sob diferentes pontos de vista, 

o que contribuiria para a formação de sujeitos críticos, uma vez que um dos objetivos do EM 

é a compreensão, por parte dos estudantes, da predominância: 

 
[...] de aspectos técnicos e científicos na tomada de decisões sociais significativas e 
os conflitos gerados pela negociação política. Uma formação crítica exige por parte 
dos sujeitos a capacidade de discutir abertamente questões resolvidas em instâncias 
tecnocráticas, que devem estar amparadas em sólida formação científica e 
tecnológica (BRASIL, 2006, p. 34). 

 

 No entanto, cabe questionar até que ponto apenas mais informação sobre algum tema 

controverso reflete em mudanças efetivas. Cabe lembrar que a própria diferença de pontos de 

vista em assuntos como estes não se resolve apenas com mais informação, uma vez que a 

própria informação faz parte de pontos de vista não apenas político e ideológico, mas também 

vinculado às controvérsias existentes no interior do fazer científico, conforme já destacamos, 

na contribuição de Trivelato (2000). 

 Outra questão que está presente na fala dos estudantes é a relacionada à 

conscientização, principalmente, em relação a questões ambientais. Um estudante entende que 

“desde pequenas as pessoas devem se conscientizar sobre cuidados e respeito e deveres com o 

planeta” (Estudante C). Entendemos que além de conscientes, as pessoas precisam saber “o 

que fazer” com essa consciência, como toda essa reflexão em nível teórico pode ir para o 

campo da ação social. Conscientização e tomada de consciência são conceitos diferentes, 

onde a tomada de consciência envolve uma ação reflexiva sobre o objeto, é a apreensão dos 

mecanismos da própria ação, reflexão no sentido, também, de dobrar-se sobre, 

reflexivamente. Ainda a tomada de consciência está vinculada a práxis (BECKER, 2001). 

 Há a necessidade da tomada de consciência e, vinculada a ela, uma mudança de 

comportamento da sociedade em relação aos problemas socioambientais. Por exemplo, com 

frequência tem-se associado a falta de consciência das pessoas ao fato de jogarem lixo na rua 

contribuindo para o entupimento de bueiros e consequente alagamentos nos períodos de 

chuva. Certamente a partir da tomada de consciência, dentro de uma percepção de sociedade, 

problemas como esses podem ser evitados/minimizados, na busca de soluções sustentáveis 

para o equilíbrio ambiental. Entretanto, é gravemente equivocada a concepção de que apenas 

ações individuais possam reverter panoramas de poluição, degradação ambiental, 

contaminação, etc. Ressaltamos a necessidade de repensar todo o modelo produtivo e de 

desenvolvimento da sociedade em que estamos inseridos. Ou seja, até que ponto ações 
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individuais, como a citada, mudará o cenário de poluição se grandes empresas seguirem com 

seus maquinários altamente poluidores, jogando produtos químicos nos córregos, ou que o 

modelo de transporte ainda seja, além de individual, movido por motores de combustão 

interna com eficiência não superior a 30%.  Assim, entendemos que a escola tem o papel de 

problematizar as concepções dadas como universais, prontas e estáticas. Para tal, 

consideramos fundamentais as contribuições das diversas disciplinas que compõem o 

currículo escolar articuladas à dimensão axiológica, vinculada à ética e aos valores. 

 Assim, para que ações efetivamente ocorram, é importante que as escolas discutam 

temas como, por exemplo, sustentabilidade. Este aspecto é corroborado por pesquisa realizada 

em 2009, veiculada no jornal Zero Hora, a qual mostra que os jovens têm dificuldades de 

dominar até os conceitos mais comuns da linguagem ambiental, sendo que apenas 17% dos 

pesquisados entendem e estão dispostos a colaborar com a questão sócio-ambiental (A 

VISÃO, 2009). Portanto, a informação existe, seja em televisão, internet, jornal, etc., mas não 

há um efetivo entendimento das implicações de tais informações por parte dos jovens em 

geral, a partir daí a importância da escola discutir estes tipos de temas. Vale destacar que isso 

também é uma vontade dos estudantes, os quais entendem que “estes assuntos são de extrema 

necessidade para o ser humano poder ter mais consciência e saber a importância dos assuntos” 

(Estudante D). 

 

b) Noção Propedêutica 

 Nos relatos dos estudantes foi bastante enfatizada a dimensão propedêutica no que 

concerne à discussão de assuntos controversos, com frases do tipo: “[...] porque isto se trata 

do futuro, das consequências que teremos, e para nos mantermos informados e saber como 

lidar com essa nova era” (Estudante E), ou mesmo “[...] porque a futura geração precisa ficar 

esperta porque é do futuro que eles precisam cuidar” (Estudante F). 

 Certamente é importante que no futuro os estudantes estejam preparados para poderem 

discutir causas e consequências decorrentes de temas controversos, bem como agir na 

perspectiva de contornar e evitá-las. Contudo, não seriam importantes abordagens e ações no 

presente? Entendemos que sim. Não apenas no futuro faz-se necessária a participação na 

discussão e ação de práticas que envolvem tais temas, mas principalmente no presente. Tem 

sido recorrente, como objetivo educacional, formar o cidadão crítico. Nesse ponto cabe 

questionarmos quando um cidadão torna-se crítico? Ou, anterior a isso, quanto alguém se 

torna cidadão? No nosso entender, ambas as perguntas não podem ser respondidas no sentido 

de depois de aprender determinados assuntos. Entendemos que cidadania e criticidade não são 
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aprendidas, no sentido usual da palavra, mas sim exercitadas, vivenciadas, de forma que 

podemos sinalizar que o estudante somente desenvolve-se enquanto cidadão crítico na medida 

em que participa. 

 Vinculado a isso, o participar apenas no futuro, a participação ex-post, traz marcas de 

uma concepção reducionista quanto à participação pública. Dessa forma, a sociedade fica 

limitada em avaliar os resultados dos eventos já ocorridos, em minimizar aspectos negativos e 

potencializar aspectos positivos. Já uma concepção ampliada de participação está vinculada à 

participação presente, a participação ex-ante, onde a avaliação dos eventos é prévia a sua 

realização, onde cabe à sociedade sinalizar horizontes e necessidades (DAGNINO, 2007; 

AULER, 2011; ROSO, DALMOLIN e AULER, 2011). 

 Alguns temas controversos citados como exemplos no questionário, como clonagem, 

células-tronco, aquecimento global, parecem representar importância somente para o futuro, 

na concepção dos estudantes pesquisados, seja na perspectiva de estar informado sobre tais 

temas para melhorar o planeta para o futuro, seja para conhecer os assuntos porque eles serão 

discutidos no futuro, num curso superior ou serão cobrados em exames no futuro, a exemplo 

de concursos: “[...] isso é atual e pode cair até em provas de concurso. Por isso é bom ser 

abordado na escola” (Estudante G), ainda “[...] porque são assuntos que complementam uma 

aula e deixa os alunos mais preparados para um possível curso, faculdade [...]” (Estudante H). 

 Não queremos com isto nos posicionar contrariamente à preparação para vestibulares e 

demais concursos. Sem dúvida, é importante a preparação dos estudantes para o ingresso num 

curso superior, entretanto devemos contrapor os mitos relacionados a estes exames. Queremos 

destacar que a escola tem um compromisso mais amplo, o de propiciar ao estudante um 

conhecimento que permita o entendimento de problemas contemporâneos como um todo, e 

não apenas de conhecimentos específicos, como os cobrados em tais concursos. 

 

c) Controvérsia  

 Uma das grandes dificuldades encontradas pelos professores é vincular o ensino a 

questões sociais/contemporâneas/complexas. Desta maneira, uma forma de contemplar essas 

questões é através da discussão de temas controversos, de relevância social. O professor como 

agente formador de opinião, pode instigar a participação dos estudantes nos debates, pois 

estes temas não tem uma resposta fechada. E, esta ausência de resposta denominada como a 

correta, a verdadeira, parece estar claro para alguns estudantes quando se referem que “é 

importante esse tipo de assunto, essa história de clonagem. Para uns é um absurdo e para 

outros é uma coisa normal” (Estudante I). Eles também reivindicam participação nos 
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processos decisórios quando referem que com a discussão desses temas “[...] estaríamos muito 

mais informados do que já somos, também porque poderíamos acompanhar mais 

detalhadamente o que está acontecendo em torno do mundo” (Estudante J). 

 Isso é corroborado por Souza e Medeiros (2010), quando dizem que é necessária a 

discussão de tais temas para que os estudantes: 

 
[...] possam desenvolver uma visão mais crítica e reflexiva, através de um ensino 
que procure fornecer não apenas subsídios em conhecimentos e informações, mas 
competências que permitam argumentar, opinar, decidir, questionar, e, 
particularmente, que sejam estimulados à conscientização e à sensibilidade para com 
os problemas sociais e ambientais que vivenciam (p. 3). 

 

 Questionados sobre os temas que consideravam de maior interesse, que poderiam ser 

objeto de estudo escolar, as manifestações estão representadas no gráfico abaixo. Nele 

podemos observar a frequência com que os temas foram mencionados. Os temas mais 

destacado são drogas, violência, respeito/preconceito, gravidez na adolescência, sexo, meio 

ambiente/clima e saúde. 

 
Figura 1: Representação dos temas mais citados pelos alunos  

 
 Percebe-se que os temas mais citados pelos estudantes estão em consonância, de uma 

forma ou de outra, com a documentação oficial em vigor no país, das quais podemos destacar 

os PCN (BRASIL, 1998), que endossam a pertinência/necessidade da presença desses temas 

em âmbito escolar na forma dos temas transversais, quais sejam: Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo. Dentre os critérios 

de definição e escolha destes temas estavam a urgência social, abrangência nacional e o 

favorecimento da compreensão da realidade e a participação social. 
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 Assim, entre os temas que os estudantes entendem como controversos e que 

consideram importante ser discutidos na escola estão os relacionados ao meio ambiente, 

conforme gráfico acima, como: aquecimento global, desmatamento, desperdício de água, 

meio ambiente, mudanças climáticas e poluição. Ou os relacionados à saúde e orientação 

sexual: gravidez na adolescência, saúde, sexo e sexualidade, sendo todos os temas 

contemplados pelos PCNs. 

 Contudo, ao analisar aspectos ligados à qualidade dos temas propostos, em âmbito 

geral, se torna perceptível o fato de que nem todos têm clareza quanto à natureza, bem como 

características de um tema considerado controverso. Certamente, parece ser possível 

conjecturar que, os temas citados, possam ser temas de contradição interna ao estudante, 

aqueles que lhe desperta interesse, que poderia lhe mover em direção ao buscar conhecimento. 

De forma semelhante, parece claro que nem sempre a escola está preparada para 

receber/atender as necessidades dos estudantes. Aspecto que, aqui, revela a necessidade de 

algum(s) redimensionamento(s) da escola, dentre eles, a organização curricular que muitas 

vezes se apresenta fragmentada e engessada. 

 
Considerações Finais 

 

 A partir de pesquisa realizada com estudantes de Ensino Médio, regular e EJA, onde 

buscamos avaliar a relevância atribuída pelos estudantes à abordagem de temas controversas 

na escola, identificamos que 88,42% dos estudantes consideram necessária a discussão de tais 

assuntos na escola. Desta forma, destacamos a necessidade das disciplinas, sobretudo as 

vinculadas à educação em ciências, buscarem contribuir para que as controvérsias sejam 

efetivamente trabalhadas na sala de aula, na perspectiva de constituir cidadãos críticos. Mas, o 

que é um cidadão crítico? De acordo com a LDB (BRASIL, 1996) uma das finalidades do EM 

é o “aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (p. 14) [grifo nosso], 

ou seja, sujeitos capazes de propor soluções para problemas contemporâneos. A questão é: 

será que a escola está obtendo êxito em relação a essa finalidade? Não será um mero discurso 

cristalizado? Para que não se torne um discurso esvaziado de sentido, é indispensável a 

discussão de temas controversos na escola. 

 “Constituir cidadãos críticos” parece estar progressivamente esvaziando o sentido da 

expressão. Conforme crítica já realizada (ROSO, DALMOLIN e AULER, 2011) repensar a 

natureza e usos dos temas de estudo escolar, bem como trabalhar a dimensão da curiosidade 
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epistemológica, pode contribuir para a (re)significação dessa expressão cada vez mais vazia, 

em termos de sentido. Dessa forma, o processo educacional pode ter muito mais a contribuir 

para a efetiva constituição do cidadão crítico. Ou seja, é necessário romper com os “limites” 

da escola tradicional, que ainda vigora no meio educacional. Becker (2001), ao criticar esse 

modelo de escola, coloca que o produto dessa escola é “alguém que renunciou ao direito de 

pensar e que, portanto, desistiu de sua cidadania e do seu direito ao exercício da política no 

mais pleno do seu significado” (p. 18). 

 Vinculado a isso, nos parece de fundamental importância recolocar na pauta de 

discussão algumas questões levantadas por Santos e Mortimer (2000). Na opinião dos autores, 

que compartilhamos, é fundamental definirmos o tipo de cidadão que a educação quer 

constituir: capitalista, consumista e individualista ou preocupado com questões ambientais? 

Da mesma forma que é importante definir o modelo de ciência-tecnologia desejada: clássica 

ecodesequilibrada ou de desenvolvimento sustentável? Por fim, o modelo de decisão, que está 

intimamente vinculado à participação, que será desenvolvido junto aos estudantes. 

 Além disto, é fundamental que se supere a abordagem meramente informativa de tais 

temas. Mas sim, que eles sejam abordados de forma que os estudantes possam expressar sua 

opinião. É preciso que eles superem a posição de passividade. Da mesma forma que nos 

parece fundamental a constante vigilância em relação aos “vícios” que inevitavelmente 

carregamos em função de nossa origem de formação em ciências naturais e exatas (CNE). 

Precisamos posicionarmo-nos de forma aberta a novas/diferentes visões para o 

enfrentamento/compreensão desses temas, visto que, devido sua amplitude, incorporam 

dimensões não exclusivamente das CNE, mas vinculadas a aspectos sociais, que até então são 

objeto de estudo das ciências sociais e humanas (CSH). Mais que nunca, o diálogo, a 

interação, a troca de experiências entre CNE e CSH precisa ser o horizonte se queremos 

discutir tais temas. 

 Cabe destacar ainda que, frente aos temas citados pelos estudantes, consideramos 

importante, em trabalho futuro, investigar o que os estudantes entendem por questões 

controversas. Alguns dos temas mencionados por eles não são tratados, comumente, como 

temas controversos, no entanto, controvérsias podem emergir conforme o modo como os 

assuntos são abordados. 

 Também quanto aos temas apontados, percebe-se que alguns estão alinhados aos 

temas transversais recomendados para o Ensino Fundamental pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Os temas transversais, Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, 

Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, foram escolhidos visando sempre questões sociais 
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que podem ser trabalhadas com total flexibilidade e abertura (BRASIL, 1998). Assim, com 

este trabalho, reforçamos a importância da presença de temas transversais nas salas de aula, 

inclusive no Ensino Médio, para contemplar temas vinculados, principalmente, ao meio 

ambiente e orientação sexual, que são também assuntos controversos. 
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2. Educação Ambiental 
 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ARARAQUARA 
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Resumo 
A Educação Ambiental (EA) faz parte do currículo do ensino formal e deve ser uma prática educativa 
transversal, sistemática e contínua. Pesquisas apontam, contudo, que a EA quase sempre, é trabalhada por meio 
de atividades ocasionais, centradas na promoção de ações ou na resolução de problemas, além de estarem 
vinculadas, principalmente às disciplinas Ciências e Geografia. O estudo de caso aqui relatado teve como 
objetivo analisar as práticas de EA de uma escola pública do município de Araraquara-SP, buscando 
compreender e discutir as possibilidades dessa educação na formação dos alunos. As informações foram 
coletadas por meio de entrevistas com o coordenador pedagógico e com professores da unidade escolar, de 
análise documental dos planos de ensino das disciplinas e de observações das práticas pedagógicas. Os 
resultados indicam que as atividades de EA, na escola onde o estudo foi realizado, são desenvolvidas 
isoladamente, pela iniciativa de alguns professores. Embora, durante a entrevista, a maior parte dos docentes 
afirme realizar atividades relacionadas a Meio Ambiente, observamos a presença de temas de meio ambiente 
apenas em aulas de Ciências e, em outras disciplinas, quando as aulas foram ministradas por professores 
substitutos. Em nossas considerações, apontamos que a pequena inserção da EA no ambiente escolar, contribui 
muito pouco para a formação dos educandos e para uma atuação responsável e consciente em relação ao meio 
ambiente. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino Fundamental. Práticas pedagógicas.  
 
Abstract 
Environmental Education (EE) is part of formal educational curriculum and should be transversal, systematic 
and continuous. Researchs indicates, however, that EE is almost always developed through occasional activities, 
focused on the promotion of actions or problem resolution, and are mainly linked to the disciplines Geography 
and Science. The case study reported here aimed to analyze EE practices at a public school, located in 
Araraquara-SP, trying to understand and to discuss possibilities of this education to students training. 
Informations were collected through interviews with teachers and pedagogical coordinator of the school, 
documentary analysis of the class plans and observations of teaching practices. The results indicate that EE 
activities, in school where the study was conducted, are developed singularly, by the initiative of some teachers. 
Although, during the interview, the majority of teachers declared carry out activities related to Environment, we 
noticed the presence of environmental issues only in science classes, and in other disciplines, when classes were 
taught by substitute teachers. In our considerations, we point out that the small presence of EE in schools, 
contributes very little to the formation of students and to a responsible and conscious action on the environment. 
 
 
Key-words: Environmental Education. Elementary School. Pedagogical practices.  
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Introdução 
 
 

O atual modelo de desenvolvimento econômico adotado, baseado na produção-

consumo-lucro, além de ter intensificado a degradação ambiental, reforçou a injusta 

concentração de renda, intensificando a desigualdade social e acentuando o descompasso 

entre o desenvolvimento social e o progresso econômico.  

Segundo Leff (2006, p.288), a crise ambiental e social vivenciada colocou em dúvida 

os valores sociais, as bases da produção e os princípios ideológicos que estimularam e 

justificaram o desenvolvimento econômico, expressando-se, ainda, como um questionamento 

“da ciência e da razão tecnológica com as quais dominou a natureza e economicizou o mundo 

moderno”.  

Com o intuito de debater a questão ambiental e como resposta à crise instaurada, na 

década de 1970, vários encontros internacionais foram promovidos, postulando a necessidade 

de formulação de novos códigos morais e de criação de novos estilos de vida condizentes com 

os limites da natureza (LOUREIRO, 2006). 

Foi na Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 na Suécia, que a Educação 

Ambiental (EA) foi reconhecida, pela primeira vez, como elemento crítico para o combate à 

crise ambiental do mundo.  

Por envolver “problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas de abrangência 

nacional e até mesmo mundial”, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) incorporaram o 

tema meio ambiente no currículo das áreas de forma transversal, sistemática e contínua, não 

se constituindo como uma área ou disciplina específica no currículo (BRASIL, 1998a, p.65). 

Reforçando os princípios dos PCN, a Lei nº9795/99 que instituiu a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), inseriu a EA em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal, como uma prática educativa integrada, contínua, permanente, não devendo constituir-

se em uma disciplina específica no currículo. Além de incluir a EA como “componente 

essencial e permanente da educação nacional” no ensino formal e não formal, a PNEA 

conceituou o termo e determinou seus princípios, objetivos e linhas de atuação (BRASIL, 

1999).  

A despeito das orientações existentes, pesquisas apontam que a abordagem da EA no 

ensino formal, ocorre por meio de atividades simplistas, pontuais, descontínuas, esporádicas, 

centradas na promoção de ações ou na resolução de problemas, além de estarem vinculadas, 

principalmente às disciplinas Ciências e Geografia (VIVEIRO RUY, 2006; CASTRO, 2007; 

ROSA, 2007; VASCONCELOS, 2008; LOUREIRO, 2009). 
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Como bem observa Gimeno Sacristán (2000), as orientações nem sempre têm valor 

para articular a prática docente, para planejar atividades de ensino ou para dar conteúdo 

definido a objetivos pedagógicos, já que, muitas vezes, elas não conseguem transmitir ao 

professor o que é preciso fazer em sala de aula, o que é preciso ensinar, não sendo, portanto, 

suficientes para orientar a atividade educativa nas aulas. 

O referido autor, em sua abordagem processual do currículo, define diferentes níveis 

de sua objetivação que se inter-relacionam e influenciam a prática docente, dentre os quais se 

destacam: currículo prescrito (orientação oficial sobre os conteúdos a serem trabalhados no 

ensino formal); currículo apresentado aos professores (interpretação dos conteúdos presentes 

nas prescrições aos professores, elaborada por diversas instâncias); currículo modelado 

(resignificação das prescrições oficiais e dos materiais didáticos, realizada pelos professores, a 

partir de suas crenças e cultura profissional); currículo em ação (atividades efetivamente 

realizadas no ambiente escolar, a partir das condições reais em que essas ações se 

concretizam) (GIMENO SACRISTÁN, 2000).  

Nesse sentido e, considerando o conceito de currículo de Gimeno Sacristán (2000), as 

orientações existentes para a incorporação da EA no contexto escolar passam por inúmeras 

transformações até se concretizarem na prática docente, que ocorre em virtude das condições 

reais de trabalho e das peculiaridades e interações existentes na concretização da prática.  

Diante do exposto e da relevância da inserção da temática ambiental no currículo, o 

presente trabalho tem como objetivo investigar a maneira como a EA tem sido desenvolvida 

no âmbito escolar, buscando compreender como as práticas de uma escola do município de 

Araraquara-SP se caracterizam, apontando seus limites e possibilidades na formação dos 

alunos. 

 

Referencial Teórico 
 
 

A institucionalização da EA no país, de fato proporcionou a expansão da informação e 

da conscientização sobre a problemática ambiental, possibilitando a realização de ações 

diversas, por vários atores sociais. Apesar disso, para Layrargues (2006), hoje em dia não é 

mais possível nos referirmos a uma EA genérica, única e singular, com intencionalidades 

semelhantes. Nesse sentido, entendemos que é fundamental caracterizar e diferenciar algumas 

tendências político-ideológicas do campo da EA, explicitando a concepção considerada no 

presente trabalho.   
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De acordo com Lima (2011), considerando a perspectiva de mudança social almejada, 

o grau de integração na abordagem da questão ambiental e o compromisso social a que se 

propõem, as variadas propostas teórico-práticas da EA aproximam-se de três concepções 

político-culturais: “EA conservadora”, “Conservadorismo dinâmico” e “EA emancipatória”, 

que serão brevemente especificadas a seguir.  

Fazendo uma síntese, o referido autor aponta algumas características da EA 

conservadora, dentre as quais se destacam: concepção fragmentada, reducionista e naturalista 

da temática ambiental; falta de caráter político e de uma perspectiva crítica na abordagem da 

temática; ideia de participação e cidadania distorcidas e reduzidas “a uma concepção liberal, 

passiva, disciplinar e tutelada” (LIMA, 2011, p.134).  

Para Loureiro (2004), a EA conservadora tem um caráter individualista e 

comportamentalista, já que pensa a mudança comportamental dos indivíduos, pela 

conscientização, como o único caminho para se obter uma ligação com a natureza, 

desconsiderando, portanto, que a relação do eu com o outro e com o mundo se dá por 

múltiplas mediações sociais.  

Guimarães (2004, p.27) acrescenta, ainda, que em virtude dessa fragmentação e 

simplificação da realidade, a EA conservadora tende a privilegiar ou promover “o aspecto 

cognitivo do processo pedagógico”, como se a transmissão do “conhecimento correto” fizesse 

com que o indivíduo compreendesse a problemática ambiental, transformasse seu 

comportamento e, consequentemente, a sociedade. 

A EA pautada pelo Conservadorismo dinâmico, por sua vez, caracteriza-se “por um 

perfil reformista, superficial e reducionista”, operando “por mudanças aparentes e parciais nas 

relações sociais e nas relações entre a sociedade e o ambiente enquanto conserva o essencial” 

(LIMA, 2011, p. 132).  

De acordo com Guimarães (2010, p.59), como não é mais possível desconsiderar as 

questões ambientais, há uma preocupação do “discurso dominante” em se apoderar 

“ideologicamente do significado de sustentabilidade para adequá-lo à sua compreensão de 

desenvolvimento, afeito à lógica instrumental da sociedade moderna”. Dessa maneira, “a 

proposta de desenvolvimento sustentável, de caráter reformista, reconhece o problema, mas 

propõe soluções seguindo a mesma lógica vigente, de acordo com as regras de mercado”.  

Como podemos observar, embora essa tendência vise algumas reformas, não almeja a 

modificação da essência da atual estrutura social. Assim, tanto a EA conservadora quanto o 

Conservadorismo dinâmico, não possibilitam a transformação da realidade, servindo como 

um mecanismo de reprodução e conservação dos interesses do mercado e do capital.  
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Ao contrário das tendências explicitadas, a EA emancipatória, caracteriza-se por: 

compreensão da questão ambiental em sua totalidade e complexidade; perspectiva política e 

crítica da problemática socioambiental; compreensão da democracia, da liberdade, da 

participação social e da cidadania como requisitos fundamentais para a concretização da 

sustentabilidade; busca por valores e práticas condizentes com os interesses coletivos e com o 

bem estar-público (LIMA, 2011).   

Ao assumir a complexidade inerente à realidade, a EA emancipatória pressupõe que as 

mudanças significativas da realidade socioambiental dependem não apenas da transformação 

individual, como também da transformação societária, como processos recíprocos e 

simultâneos (GUIMARÃES, 2010, p.86). 

Loureiro (2006, p.130-131 e p.90) considera, ainda, que “educar para transformar é 

agir conscientemente em processos sociais que se constituem conflitivamente por atores 

sociais que [...] se apropriam material e simbolicamente da natureza de modo desigual”, “em 

condições materiais desiguais e em contextos culturais, simbólicos e ideológicos específicos”. 

Assim, para o referido autor, a racionalidade emancipatória é qualitativa e libertadora, 

uma vez que ao considerar as relações entre a parte e o todo e os conflitos existentes nas 

relações sociais, possibilita a ruptura do sistema capitalista vigente a partir da superação 

dessas contradições, tornando possível a construção de um novo patamar societário. 

 
Material e Método 
 
 

A fim de atingir os objetivos propostos, as características do presente estudo vão ao 

encontro das características da pesquisa qualitativa, numa abordagem aproximada ao estudo 

de caso, uma das formas desse tipo de pesquisa, de acordo com Ludke e André (1986). As 

autoras explicam que o estudo qualitativo “se desenvolve numa situação natural, é rico em 

dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.18). 

O trabalho foi desenvolvido em uma escola pública municipal da cidade de Araraquara 

(SP). Para a coleta das informações foram utilizados instrumentos característicos da pesquisa 

qualitativa: a entrevista aberta semi-estrutrada, a análise documental e a observação direta das 

atividades desenvolvidas por professores.   

Foram realizadas entrevistas semi-estrutuadas com o coordenador pedagógico da 

escola selecionada e com os docentes de todas as disciplinas.  
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Por meio das entrevistas abertas semi-estruturadas, destinadas à coordenadora 

pedagógica e aos professores, obtivemos informações sobre as atividades realizadas no 

ambiente escolar que incluem a dimensão ambiental, o modo como essas atividades são 

desenvolvidas (por meio de projetos, em disciplinas específicas ou nas disciplinas regulares), 

as disciplinas envolvidas na realização dessas atividades, a existência ou não de parcerias para 

o desenvolvimento das mesmas, os materiais ou recursos e procedimentos utilizados para a 

abordagem dos temas, bem como as principais facilidades e dificuldades encontradas pelos 

docentes para atuar com EA no contexto escolar. Ademais, pudemos conhecer a visão da 

equipe diretiva sobre o trabalho que a escola realiza com EA e as concepções dos professores 

sobre EA e os objetivos de se trabalhar esse tema em sala de aula.   

Cabe esclarecer, que dos 17 professores que fazem parte do corpo docente dessa 

unidade escolar, foram entrevistados dez: três de Língua Portuguesa (nomeados P1, P2 e P3), 

dois de Matemática (P4 e P5), dois de Ciências (P6 e P7), um de História (P8), um de 

Geografia (P9) e um de Filosofia (nomeado P10).  

A análise documental foi utilizada para o estudo dos Planos de Ensino dos professores, 

com o intuito de verificar a inclusão de temas ambientais nos conteúdos propostos.  

Além dos procedimentos mencionados e de modo a favorecer a triangulação de dados, 

foram realizadas observações diretas das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores. Nas observações, buscou-se compreender o significado que os professores 

atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias ações, o que, de acordo com Lüdke e 

André (1986), é um importante alvo das abordagens qualitativas. 

Cabe mencionar, que como não tínhamos informações sobre quais professores 

desenvolviam práticas ou atividades referentes à temática ambiental, decidimos observar as 

aulas de todas as disciplinas em um único ano escolar, selecionando o 6º ano para que 

pudéssemos ter um panorama das atividades de EA desenvolvidas. 

 

Análise e Discussão 
 
 

De acordo com a coordenadora pedagógica, a EA é desenvolvida nos anos finais do 

Ensino Fundamental a partir de um projeto intitulado “Água Potável”. A coordenadora relatou 

que esse projeto é realizado durante o horário de aula e que, embora seja interdisciplinar, o 

mesmo fica sob responsabilidade da disciplina Ciências, contrariando, dessa maneira, o 

conceito de interdisciplinaridade. Ainda de acordo com a coordenadora, não há nenhuma 

parceria para a realização dessas atividades, que ocorrem por iniciativa dos professores. 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 170



Durante as entrevistas realizadas com os docentes, contudo, esse projeto não foi 

mencionado por nenhum dos professores, o que evidencia que ele não deve ter sido realizado. 

Apesar disso, dos dez docentes entrevistados, cinco (P1, P3, P6, P7 e P8) declararam abordar 

o tema meio ambiente em sala de aula, durante o transcorrer dos conteúdos próprios de suas 

disciplinas.  

Esse fato pôde ser constatado nas oito aulas acompanhadas do professor P6. Nessas 

aulas, por meio de pesquisas, exercícios, aulas expositivas e visita pedagógica, o professor 

abordou o tema meio ambiente no transcorrer de um conteúdo próprio de sua disciplina, qual 

seja o “Tratamento de água e esgoto”, elencado em seu planejamento. 

O trabalho com o meio ambiente também foi constatado em uma, das nove aulas do 

professor P8 que foi ministrada, entretanto, por um professor substituto. Nesse sentido, o 

conteúdo trabalhado, qual seja “Relações homem/natureza”, não estava elencado nos planos 

de ensino dessa disciplina.  

Nas aulas do professor P1, a presença do meio ambiente se deu por meio de uma 

avaliação que trazia dois exercícios que se remetiam a essa questão. Vale destacar, entretanto, 

que embora o tema tenha aparecido nos exercícios, o professor não fez nenhum comentário 

sobre essa questão, não havendo, portanto processo educativo nesse caso.  

Embora não realizem nenhuma atividade com enfoque no meio ambiente, três 

professores (P2, P9 e P10) relataram que abordam o tema em alguns momentos. Sobre isso, o 

professor P9 explica:  

Levada diretamente, focando a degradação ambiental ou algum assunto 
relacionado não, porque esse tema, na verdade, está mais relacionado 
com o 8º ano3, naquele material X que nós estamos usando [...], mas 
estou sempre comentando, sempre falando [...] então esses assuntos são 
tratados (professor P9, grifo nosso). 

O professor P2 também fez alusão ao livro didático ao se justificar. De acordo com o 

professor, sua disciplina trabalha com gêneros textuais e a questão ambiental aparece em suas 

aulas quando o tema está inserido no material, sem que ele o tenha escolhido especificamente.  

Como podemos observar pelos depoimentos transcritos acima, o meio ambiente, 

muitas vezes, só é abordado em sala de aula, quando está inserido no livro didático utilizado. 

O uso do livro didático como o principal orientador da prática de sala de aula tem sido 

referido em pesquisas, entre as quais a de Zancul (2001), que aponta o papel relevante desse 

                                                           
3 Cabe esclarecer que o professor P9 não ministra aulas nos oitavos anos dessa unidade escolar.  
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material na seleção e ordenação dos conteúdos tratados em Ciências Naturais nos anos finais 

do ensino fundamental. 

Esse fato também pôde ser verificado pelo depoimento de outros dois professores 

entrevistados. De acordo com o professor P4, nenhuma atividade, especialmente voltada para 

o tema meio ambiente, foi desenvolvida no ano de 2011, já que não há nada relacionado a ele 

no livro didático. Segundo o professor P5, que declarou não desenvolver atividades 

relacionadas a meio ambiente por não achar possível inserir essa questão nas aulas de sua 

disciplina, o tempo é curto e falta um material de apoio “pronto”.  

Apesar desses depoimentos, em uma das aulas do professor P4 observadas, 

verificamos o trabalho com o meio ambiente. Cabe esclarecer, contudo, que essa aula foi 

ministrada por um professor substituto4. Por meio de uma pesquisa, que deveria ser efetuada 

com vinte moradores, os alunos deveriam avaliar o descarte de pilhas e baterias, além de 

averiguar o conhecimento da população sobre os problemas causados, à saúde e ao ambiente, 

pelo descarte incorreto dos mesmos.  

Apesar disso, durante a apresentação de um determinado grupo, o professor não fez 

nenhuma elucidação sobre esse assunto. Outro fato que merece destaque é que esse tema não 

estava articulado com o conteúdo específico da disciplina, o que demonstra a dificuldade de 

alguns professores em inserirem o meio ambiente no transcorrer dos conteúdos próprios de 

suas disciplinas, fazendo uma ligação entre ambos.  

Os temas ambientais abordados, apontados pelos professores dessa unidade escolar na 

entrevista, referem-se a assuntos diversos, sendo que os mais mencionados foram água, lixo, 

desmatamento, efeito estufa, reciclagem, coleta seletiva, dengue, poluição e consumo.  

A maioria dos temas elencados está inserido nos planos de ensino analisados, sendo 

que temas ambientais estão presentes nos planejamentos das seguintes disciplinas: Língua 

Portuguesa, Inglês, Matemática, Ciências, História, Geografia e Filosofia 

Além de encontrarmos conteúdos explicitamente relacionados ao meio ambiente em 

várias disciplinas, verificamos a presença de temas sociais, culturais, políticos e econômicos, 

intimamente relacionados com essa questão, nos planejamentos das disciplinas Língua 

Portuguesa, Inglês, Ciências, História, Geografia, Filosofia, Educação Física e Artes. Esse 

fato indica a intenção dos professores em trabalhar tais temas em sala de aula, o que pôde ser 

observado em uma das aulas de Artes e Língua Portuguesa, acompanhadas.  

                                                           
4
 Todas as aulas de Matemática observadas foram ministradas por um professor substituto, pelo fato do 

professor P4 estar de licença.  
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Na aula de Artes, por meio de uma discussão e produção de desenho, a professora 

solicitou que os alunos elencassem algumas tradições da cultura brasileira (tema presente nos 

planos de ensino da disciplina) e comentou sobre uma dança do folclore da região nordeste do 

Brasil. Consideramos que a abordagem das tradições de nosso país, em sala de aula, é 

importante para que a identidade de moradores de diferentes regiões seja conhecida e 

resguardada. Cabe mencionar, entretanto, que essa aula foi ministrada por um professor 

substituto que lançou mão do material utilizado por essa unidade escolar.  

Já na aula de Língua Portuguesa, foi realizada a análise e interpretação de um texto, 

baseado na fábula “A galinha dos ovos de ouro”, que fazia uma paródia com o mundo do 

trabalho, denunciando a exploração da mão de obra. Aqui também consideramos relevante o 

esclarecimento, no ambiente escolar, das relações sociais de trabalho, para a formação de uma 

consciência crítica dos educandos sobre as contradições inerentes ao estilo de 

desenvolvimento econômico adotado.  

Com relação aos materiais ou recursos e procedimentos utilizados para o 

desenvolvimento de conteúdos relacionados à temática ambiental, foram citados, nas 

entrevistas: aulas expositivas; exposição aberta a toda a comunidade; pesquisas; atividades 

práticas com a utilização do laboratório; visitas pedagógicas; livro didático; textos 

paradidáticos; músicas; filmes; documentários; recorte e colagem de jornais e revistas; 

produção de textos; confecção de cartazes; uso de imagens.  

No que diz respeito às facilidades encontradas para atuar com EA no contexto escolar, 

os professores entrevistados mencionaram os seguintes aspectos: o interesse dos próprios 

alunos pelo tema; a facilidade de compreensão desse assunto por parte dos alunos; a 

possibilidade de vários professores abordarem o mesmo conteúdo; o trabalho por meio de 

projetos; a possibilidade de sair do ambiente escolar para coletar dados.  

Já com relação às dificuldades citadas pelos professores, para atuar com EA no 

contexto escolar, encontram-se: o aluno que, muitas vezes, não dá valor a essa questão; falta 

de formação específica e domínio do conteúdo; falta de espaço físico; não disponibilização de 

transporte para a realização de atividades fora do ambiente escolar; pouco tempo disponível e 

currículo extenso a cumprir.  

Dados semelhantes foram encontrados por Ferrari (2009), que investigou como as 

escolas municipais de Araraquara-SP inserem a EA em seus projetos políticos pedagógicos. 

De acordo com o autor, “a falta de tempo para preparar, organizar e executar os projetos em 

Educação Ambiental, sem que corram os atropelos, pela necessidade de dar conta dos 
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conteúdos curriculares obrigatórios”, são algumas das dificuldades apontadas pelos 

professores para o desenvolvimento do tema meio ambiente (FERRARI, 2009, p. 156).  

Quanto às concepções dos docentes sobre EA, diversos pontos de vista foram 

mencionados, dentre os quais se destacam: respeito pelo ambiente (citado três vezes), 

preservação, conscientização e cuidado com o meio ambiente (cada um, citado duas vezes). 

Um fato que merece ser ressaltado é a consideração do professor P9, ao relacionar EA com 

transmissão de conceitos, priorizando, dessa maneira, o aspecto teórico e cognitivo da ação 

pedagógica. Embora o conhecimento seja um dos fundamentos básicos da EA, apontados por 

Reigota (2005), para que a educação emancipatória seja alcançada, outros fundamentos da EA 

devem estar articulados ao conhecimento durante a abordagem desse tema.  

Outro fato a destacar, é o depoimento da professora P1 ao conceber que a mudança de 

comportamento individual, por si só, já melhora o ambiente em que vivemos, 

desconsiderando as mediações sociais entre o indivíduo e a sociedade, aproximando-se, 

portanto, de uma abordagem conservadora da EA.  

Assim como ocorre na concepção sobre EA, vários entendimentos foram apontados 

dentre os objetivos de se trabalhar essa temática, sendo que conscientização foi citada por três 

professores. Embora a conscientização seja outro fundamento básico da EA, indicado por 

Reigota (2005), é importante ressaltar, como bem coloca Guimarães (2010), que a EA, nos 

dias de hoje, vai além da conscientização e sensibilização, visto que apenas a compreensão do 

que é certo ou errado em relação ao meio ambiente não tem provocado sua preservação.  

Aqui também cabe ressaltar a concepção do professor P8, que menciona a transmissão 

de informações como objetivo da EA. Como já foi mencionado, embora os aspectos teóricos e 

cognitivos da prática pedagógica sejam importantes para a promoção da EA, é importante 

salientar que apenas a transmissão de “atitudes ambientalmente corretas” não é suficiente para 

provocar uma mudança de comportamento da sociedade.  

Por fim, no que diz respeito à visão da equipe diretiva sobre o trabalho que a unidade 

escolar realiza com a temática ambiental, a coordenadora apenas afirmou que todo projeto que 

envolve a questão ambiental é sempre bem vindo, não expondo seu ponto de vista sobre esse 

assunto.  

 

Considerações 
 
 

As análises realizadas permitiram constatar que as atividades de EA desenvolvidas 

nessa unidade escolar são realizadas por meio das disciplinas regulares, pela iniciativa dos 
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professores, sem que haja uma integração na abordagem da temática. Nesse sentido, as 

atividades ocorrem isoladamente e não interdisciplinarmente, como é recomendado.  

Embora muitos docentes afirmem, de alguma maneira, desenvolver atividades 

relacionadas a meio ambiente, as práticas que focalizaram essa questão foram observadas 

apenas em aulas de Ciências e, em outras disciplinas, quando as aulas foram ministradas por 

professores substitutos e, nesses casos, os conteúdos trabalhados não estavam elencados nos 

planos de ensino analisados.  

Com relação às dificuldades citadas pelos professores para atuar com EA no ambiente 

escolar, estão a falta de capacitação, o tempo curto e o currículo extenso a ser cumprido, o que 

demonstra que existem barreiras relacionadas à formação docente e à própria estrutura do 

sistema escolar que comprometem a inserção dessa educação no currículo.  

Cabe mencionar, ainda, que o meio ambiente, muitas vezes, só é abordado no 

ambiente escolar quando o tema está inserido no livro didático, como revelam os depoimentos 

de quatro professores entrevistados.  

É importante ressaltar que nem sempre a simples abordagem de um tema referente a 

meio ambiente se configura, de fato, como educação ambiental e que a pequena inserção 

dessa educação no ambiente escolar, contribui muito pouco para a formação dos educandos e 

para uma atuação responsável e consciente em relação ao ambiente.  

 

Referências 
 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. 
Brasília, MEC/SEF, 1998a. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/web/pcn/05_08_introducao.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2008. 
 
BRASIL. Lei nº. 9795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: 
<http://www.portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/.../lei9795.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2011. 
 
CASTRO, R. dos A. Abordagens e práticas relacionadas à educação ambiental de escolas de 
ensino fundamental do município de Porto Alegre. (Dissertação Mestrado em Biologia). 
[Abstract]. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo – RS. 2007. 
 
FERRARI, A. H. Educação ambiental em escolas de ensino fundamental da rede municipal de 
Araraquara: do projeto político-pedagógico à sala de aula. 2009. 221 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação escolar) – Faculdade de Ciências e Letras, UNESP de Araraquara, Araraquara – 
SP, 2009. 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 175



GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ª ed. Porto Alegre: 
ArtMed. 2000. 
 
GUIMARÃES, M. A formação de educadores ambientais. 7ª ed. Campinas, SP: Papirus, 
2010. 
 
GUIMARÃES, M. Educação Ambiental Crítica. In: LAYRARGUES, P. P. (Coord.). 
Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: MMA, 2004, p. 25-34. 
 
LAYRARGUES, P. P. Para que a Educação Ambiental encontre a educação. In: LOUREIRO, 
C. F. B. Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 
11-18. 
 
LEFF, E. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006. 
 
LIMA, G. F. da C. Crise ambiental, educação e cidadania: os desafios da sustentabilidade 
emancipatória. In: LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. de (Org.). 
Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 
115-148. 
 
LOUREIRO, C. F. B. Educação Ambiental Transformadora. In: LAYRARGUES, P. P. 
(Coord.). Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: MMA, 2004, p. 65-84. 
 
LOUREIRO, C. F. B. Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. 2ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2006. 
 
LOUREIRO, D. G. Educação ambiental no ensino fundamental: um estudo da prática 
pedagógica em uma escola municipal de Palmas – TO. (Dissertação Mestrado em Educação). 
[Abstract]. Universidade de Brasília, Brasília – DF. 2009. 
 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São 
Paulo: EPU, 1986. 
 
REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
 
ROSA, A. V. Projetos em Educação Ambiental. Encontros e Caminhos: Formação de 
Educadoras(es) Ambientais e Coletivos Educadores. Brasília, v.2, p. 273-288, 2007. 
 
VASCONCELOS, M. A. de O. Caracterização da prática da educação ambiental nas escolas 
de Aracaju. (Dissertação Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). [Abstract]. 
Fundação Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão – SE. 2008. 
 
VIVEIRO RUY, R. A. A Educação Ambiental em escolas de ensino fundamental e médio do 
município de São Carlos – SP. 2006. 103 f. Dissertação (Mestrado em Educação – Núcleo 
Temático: Educação Ambiental) – Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, 
Rio Claro, 2006. Disponível em: 
<http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137064P2/2006/ruy_rav_me_rcl
a.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2010.  
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 176



ZANCUL, M. C. de S. A Ciência que se Ensina: fragmentação, ritualismo e descontinuidade 
nas práticas de ciências para as séries finais do ensino fundamental. 2001. 251f. Tese 
(Doutorado em Educação Escolar) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e 
Letras de Araraquara, Araraquara, 2001.  

 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 177



 
 
 

AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DE ALUNOS DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL: UM INDICADOR DA QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SÃO LEOPOLDO/RS 
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Resumo 
A educação pode ter significativa contribuição no processo de percepção de desequilíbrio na relação entre 
homem e natureza e na compreensão da atual problemática ambiental em que vivemos. Por isto temos como 
objetivo avaliar o conhecimento ambiental de alunos sobre a cidade em que vivem e a consciência ambiental 
destes, além de compreender como os alunos de terceiro ano do ensino médio e oitava série do ensino 
fundamental de escolas estaduais, percebem e conhecem a atuação das estruturas públicas presentes no 
município de São Leopoldo/RS. Um total de 218 alunos participaram desta pesquisa, utilizando um questionário 
sobre a percepção destes sobre diversas questões relacionadas ao meio ambiente da cidade sendo estas respostas 
analisadas no software SPSS e Excel. A pesquisa se caracterizou por ser um instrumento importante na 
identificação  do desconhecimento por parte dos alunos referente à ação de órgãos públicos e de um baixo 
conhecimento ambiental sobre as metas de Educação Ambiental do município. Em ambos os níveis de ensino os 
alunos não sabem onde fica a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, nunca pensaram em denunciar algo que 
tenham visto contra a natureza e não conhecem nenhum projeto sobre meio ambiente. A legislação ambiental da 
cidade também é desconhecida pela grande maioria. É essencial que estes resultados sirvam de estímulo para 
uma reflexão de todos os sujeitos que estão ligados a temática ambiental, para quem sabe ser possível construir 
uma consciência visando um futuro melhor. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Consciência ambiental. Educação. 

 
Abstract 
We believe education can have a significant contribution towards this process of perceiving the unbalance in the 
relationship between humans and nature, and in the understanding that may contribute to change this picture. 
Therefore, the need arises for us to have indicators on the level of student’s environmental knowledge of the city 
they live in, environmental awareness as an instrument capable of assessing how many hectares of productive 
areas in the planet are required to provide resources and assimilating the waste generated by our species. This 
way, one of the main objectives of this research is to characterize and emphasize the importance of 
understanding how students in the third year of high school and eighth grade in the elementary school at state 
schools perceive and know about the actions from public and non-governmental structures present in São 
Leopoldo city. A total of 218 students took part in this research answering a questionnaire about their perception 
of several issues related to the city’s environment; the answers were analyzed with the aid of the SPSS software 
and Excel. The research was characterized for being an important instrument to identify and quantify the lack of 
knowledge students have concerning the actions from public bodies, as well as reduced environmental 
knowledge of the municipality Environmental Education aims. The students’ answers revealed that at both 
teaching levels students do not know where the city Environmental Bureau is located, not have they ever thought 
about informing of something they may have seen happening against nature. This way, it will be possible to 
work on the construction of environmental awareness aiming a better future. 
 
 
Keywords: Environmental Education. Environmental awareness. Education. 
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Introdução 

 

Em nossa sociedade contemporânea brasileira se observa o aumento e a grande 

concentração de pessoas morando em áreas urbanas sem nenhuma infraestrutura, habitando as 

margens de rios e arroios, áreas de invasão, locais propensos a constantes alagamentos e 

deslizamentos de terra, ambientes que deveriam ser preservados e que muitas vezes são 

protegidos por lei, mas ignoram-se estes atenuantes e as pessoas acabam fazendo destes locais 

suas moradias. Em adição a isto, empresas e fábricas também colaboram em grande parte para 

potencializar os danos ambientais, não tratando seus efluentes, poluindo rios além de 

produzirem muitos resíduos. 

O Brasil é um país rico em biodiversidade e com uma grande fartura de riquezas 

naturais, dentre elas a água. Infelizmente a abundância deste recurso acabou gerando uma 

cultura de dispêndio, não há o hábito de economizar e reutilizar a água.  

As pessoas organizam a condução de suas vidas, baseadas em diversos elementos, a 

educação familiar, a educação escolar que estes sujeitos tiveram, além claro, de outros fatores 

como a cultura da região onde vivem, as informações a que têm acesso, a convivência com 

outras pessoas, etc. Destes componentes, o mais forte agente de mudança é a educação. É 

deste fato que emerge a importância da Educação Ambiental como meio de unir todas as 

ações de âmbito formal e informal voltadas à questão ambiental. 

A autora Costa (1988) traz a ideia de que a Educação Ambiental envolve um processo 

de aprendizagem e comunicação de problemas relacionados sobre o homem e o meio 

ambiente onde este vive, sendo possível através desta, formar uma consciência por meio do 

conhecimento e da reflexão sobre a realidade ambiental. 

É a partir da reflexão do sujeito no e com o mundo, que Freire (1982) define a palavra 

conscientização como sendo o desenvolvimento crítico da tomada de consciência, mas 

salientando que ninguém conscientiza ninguém. Para um cidadão ser consciente, é necessário 

haver um jogo dialético das relações homem-mundo.  

O mesmo autor também se refere à construção da consciência crítica, que contribua 

para que as pessoas analisem melhor a realidade vivida e sejam capazes de agir sobre essa 

realidade, transformando-a. Freire contribui com uma ideia que é pertinente ao proposto na 

avaliação deste trabalho, de que: “...é preciso aumentar o grau de consciência do povo, dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço” (Freire, 1959, p.28). É na ação, no trabalho, que o 

homem toma consciência de si, do mundo e dos outros, por isso, a práxis da Educação 
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Ambiental é o principal instrumento para moldar esta nova forma de ver e sentir o mundo ao 

nosso redor (Dias, 2004). 

Para que ocorra uma mudança de consciência ambiental em um povo, a UNESCO 

(1997) cita que deve ser avaliado o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos físicos, biológicos, 

sociais, culturais, econômicos, científicos e também éticos. 

Então, é necessário termos indicadores sobre o nível de conhecimento ambiental das 

pessoas acerca da cidade em que estes vivem. Por isto, esta pesquisa tem como um dos 

objetivos principais caracterizar e avaliar a consciência ambiental dos estudantes que estão se 

encaminhando para a finalização de duas etapas do ensino básico. Por isto, optou-se em 

pesquisar alunos de terceiros e de oitavas séries de escolas estaduais, analisando como estes 

percebem e conhecem o meio ambiente de seu município, bem como a atuação das estruturas 

públicas e não governamentais presentes em São Leopoldo.   

O autor Dias (1994) descreve o processo de avaliação da consciência ambiental como 

algo passível de ser analisado com tanto que seja feita uma pesquisa rígida e detalhada, onde 

deverá extrair dos envolvidos uma ideia básica e outra elaborada sobre os conceitos e padrões 

de desenvolvimentos ambientais para os dias de hoje. 

O cidadão que possui consciência ambiental procura economizar água, não deixando 

torneiras abertas, preocupando-se na lavagem de carro, banhos demorados, entre outros. Além 

de água, também economiza energia elétrica, ligando as lâmpadas quando necessário (op. 

cit.).  

Para ter consciência ambiental é necessário repensar nossas escolhas enquanto 

cidadãos e consumidores, isto implica 
um questionamento profundo, um repensar a maneira de produzir, de consumir, de 
trabalhar, e um posicionamento perante a vida que integra a solidariedade para com 
as gerações futuras. Isto significa partilhar de ética que interpela os valores 
tradicionais, por vezes, maioritários, que têm expressão em crenças que posicionam 
o ser humano com todos os direitos (Galvão, 2007 p. 109). 
 

É importante comentar que ter consciência ambiental não é vestir roupas com frases 

em prol do meio ambiente, ter discurso e não ter ação, mas sim, assumir a parcela de 

responsabilidade nos problemas ambientais e ter o desejo de encontrar as devidas soluções. A 

mudança no comportamento das pessoas é possível pela conscientização ambiental, podendo 

através desta obter bons resultados ao meio ambiente. 

Avaliar a consciência ambiental destes dois grupos de estudantes é a maneira sine qua 

non para termos um indicador de sustentabilidade que nos permita uma possível compreensão 
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de como está a Educação Ambiental em âmbito formal na região onde se desenvolveu esta 

pesquisa. 

 

Metodologia 

 

Para a construção da ferramenta de pesquisa deste trabalho, foram utilizadas questões 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2007, ficha de inscrição para o vestibular 

da UFRGS, com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico dos alunos. 

Apurou-se o total de alunos na oitava série e no terceiro ano e com isto, um contato 

telefônico foi feito com as escolas da cidade a fim de se obter o número de turmas e alunos 

matriculados nas séries em questão. 

No início do ano letivo de 2009 havia 1009 alunos inscritos em oitavas séries e 973 

alunos em terceiros anos, segundo entrevista feita com as secretárias da 2ªCRE 

(Coordenadoria Regional de Educação). 

Realizou-se um cálculo estatístico para saber qual a população amostral 

estatisticamente válida seria importante para participar desta pesquisa. Obteve-se o total de 

218 alunos, sendo 99 do ensino médio e 119 do ensino fundamental. Este grupo respondeu a 

um questionário sobre a percepção que estes apresentam sobre diversas questões relacionadas 

ao meio ambiente da cidade onde vivem e no seu fazer cotidiano; as respostas foram 

analisadas no software SPSS. 

 

Descrição da população estudada 

 

As escolas que fizeram parte deste estudo são todas da rede estadual de ensino de São 

Leopoldo, sendo estas: Amadeo Rossi, Frederico Schmitt, Mario Sperb, Parque do 

trabalhador, Vila lobos e Vitor Becker, algumas possuem ensino médio e fundamental, outras 

somente o médio, ou o contrário. 

Participaram do estudo 85 meninos e 129 meninas, sendo que quatro pessoas não 

marcaram nenhuma das duas alternativas de sexo. A idade dos participantes está entre 13 e 24 

anos, mas a idade com maior percentagem (22,5%) é de 16 anos.  

Os pais dos alunos do ensino fundamental, em 26,9% dos casos, estudaram entre a 1ª e 

a 4ª série, 23,5% dos entrevistados não souberam responder qual o nível de estudo dos pais. 

Em relação às mães, 33,6% destas, estudaram entre a quinta série e oitava. 
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Já os pais dos estudantes de terceiro ano, possuem um nível mais alto de escolaridade, 

30,3% dos pais estudaram entre a quinta e oitava série, e percentual próximo a este é 

encontrado na maioria das mães destes alunos entre o mesmo nível de ensino dos pais 

(39,4%). 

Em relação à renda mensal da família, no ensino fundamental, 39,5% dos 

entrevistados afirmam que suas famílias ganham entre 1 a 2 salários, já no ensino médio, 

55,6% das famílias possuem renda entre 2 a 5 salários. 

 

Resultados e discussão 

 

No ano de 1973, foi implementada em nosso país a Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMA), que deu início também há algumas atividades de capacitação de recursos humanos 

de Educação Ambiental no Brasil (Bastos, 2004). Além disso, foi neste mesmo período que se 

iniciaram as primeiras experiências de Educação Ambiental nas escolas (Medina, 2000). 

Mais de trinta anos após a sua criação como órgão público, por isto, compromisso de 

todos,  as respostas dos estudantes de oitavas séries e terceiros anos, revela que em ambos os 

níveis de ensino, os alunos não sabem onde fica a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. 

Oitenta e seis por cento dos estudantes de terceiro ano afirmam não saber a localização desta e 

77% dos alunos da oitava série também desconhecem este local. Em percentual muito similar 

(Gráfico 1), a maioria dos alunos, nos dois níveis de ensino afirmam nunca ter procurado a 

Secretaria. 

Devido a uma maior escolaridade dos alunos de terceiros anos, esperava-se que um 

número superior de alunos conhecessem este setor público de sua cidade. No entanto, foi 

neste grupo que se encontrou um maior percentual (86%) de pessoas que afirmar não o 

conhecerem.  

Ao analisar a pergunta referente ao aluno já ter navegado no Barco Martim Pescador 

(Gráfico 1), atividade que às vezes ganha patrocínio para subsidiar os custos da navegação, de 

empresas privadas e de setores públicos da região, novamente a maioria dos alunos de escolas 

estaduais nunca a fez. Fazer esta navegação e levar este assunto para ser discutido em sala de 

aula é sem dúvida trabalhar com Educação Ambiental e ajudar a construir a consciência 

ambiental destes estudantes. 

Denunciar a uma autoridade competente algo errado, como queimadas, maus tratos a 

animais, rinhas de galo, foi outra pergunta feita aos estudantes. Novamente encontraram-se 
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marcações de ambos os níveis de ensino na mesma alternativa, no caso, a resposta: “não, 

nunca pensei em fazer isto”, com 87% das respostas na oitava série e 82% referente ao ensino 

médio. O professor deve intermediar este diálogo na sala de aula, explicando a importância da 

denúncia quando flagramos algo errado, seja ela feita para a polícia, jornal da cidade, 

Secretaria de Meio Ambiente, patrulha ambiental, entre outros. Claro que existe medo por 

parte de toda população, mas na grande maioria dos casos a pessoa que denuncia pode 

simplesmente fazer uma “denúncia anônima”, pois sem a participação ativa da população para 

informar estes delitos, é triste imaginar o crescente número de barbáries que aconteceriam por 

todo lugar. 

Estes são alguns dos motivos que levam a afirmarmos que a Educação Ambiental deve 

ser trabalhada em âmbito formal, nas escolas, e informal, na comunidade e além do espaço 

escolar. O trabalho com Educação Ambiental começou a ser incluído em projetos nacionais e 

nas atividades de instituições de ensino, a partir da Constituição de 1988, quando começa uma 

abordagem preliminar sobre meio ambiente reflexo de problemas ambientais e de pressões de 

movimentos ambientalistas. Porém, ao questionar estes alunos sobre seu conhecimento 

referente a algum projeto de meio ambiente, 92% dos estudantes de oitava série não 

conhecem e 84% dos alunos de terceiro ano, afirmam o mesmo.  

Tanto esta informação, quanto as outras, causa um pouco de estranheza, quando os 

alunos afirmam não conhecerem nenhum projeto de meio ambiente. Pois, a cidade possui em 

seu plano de atividades projetos nesta área, mas é claro, que é possível haver um 

questionamento sobre o fato de muitos trabalhos serem desenvolvidos somente nas escolas 

municipais e não nas estaduais. Em adição a isto, de acordo com a Lei n. 9795/99 sobre a 

Política Nacional da Educação Ambiental, a dimensão ambiental precisa ser trabalhada de 

forma interdisciplinar, sendo este um dos princípios expressos nesta lei: 
Art. 11 - A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Parágrafo único. Os 
professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de 
atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos  princípios 
e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999, p. 2). 
 

Integrar ao currículo o trabalho com a Educação Ambiental, não é tarefa somente do 

professor de Ciências e Geografia, mas sim, de todas as disciplinas. A interdisciplinaridade é 

uma possibilidade que o educando pode ter de visualizar o todo, entender que tudo a sua volta 

está integrado para que se tenha uma tomada de consciência e uma visão holística da natureza, 

onde as partes formam o todo, de que nós fazemos parte bem como dependemos diretamente 

da natureza para sobreviver. 
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Outro ponto a ser discutido, refere-se à legislação ambiental da cidade, que também é 

desconhecida pela grande maioria dos estudantes, sendo que este percentual foi quase 

atingindo em cem por cento das respostas. Leis (1999) aponta que no Brasil, nossa legislação 

define o direito que todos os cidadãos têm a um ambiente saudável e equilibrado juntamente à 

Educação Ambiental, porém isto ainda não é perceptível quando nos deparamos com o estado 

de nosso ambiente e quando se verifica que os alunos sequer conhecem as leis que preservam 

e protegem nossos recursos naturais. 

O conceito que os alunos têm sobre a palavra arroio, é sinônimo de valão. São 

Leopoldo não possui nenhum valão, mas sim, arroios. Passam a ser chamados assim pela 

própria população que descarta seus dejetos nestes, uma vez que eles não conotam mais 

respeito e foram condenados a serem meras valas de esgoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como atividade desenvolvida em aula, a autora costuma questionar os alunos sobre o 

nome destes “valões”, e por experiência própria, ao resgatar a história destes ambientes nas 

aulas de Biologia, com os avós da comunidade, percebe-se a grande surpresa de escutar 

narrativas do tipo: “eu nadei, acampava e nosso lazer era passar o dia na beira do arroio 

João Corrêa, há mais ou menos trinta anos atrás, e olha o que ele se tornou agora”. 

 
Comparação do nível de conhecimento do meio ambiente da cidade
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Gráfico 1: Conhecimento de órgãos públicos na cidade. 
 

A. Você sabe onde fica a Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade? 
B. Já navegou no barco Martim Pescador? 
C. Conhece algum projeto que envolva a proteção do meio ambiente em sua cidade? 
D. Conhece a Legislação Ambiental de seu município? 
E. Conhece algum arroio limpo em sua cidade? 
F. Conhece algum valão na sua cidade?  
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Arroios, conforme dito antes, a cidade possui vários, mas os próprios alunos apontam 

não conhecerem nenhum destes limpos. No ensino fundamental e médio, respectivamente 90 

e 94%, dos alunos responderam conhecer os “valões” que existem na cidade, fazendo uso 

deste nome a ambientes aquáticos poluídos. 

 

 
Gráfico 2: Nível de preocupação dos alunos referente aos assuntos acima. 

 

O gráfico 2, traz a soma dos percentuais de níveis de importância dados pelos alunos, 

aos assuntos meio ambiente, Aids, racismo, drogas e economia. O Ensino médio aponta como 

grande preocupação o meio ambiente (69%) e com 57% de preocupação apontam as drogas. 

Ainda referente ao mesmo gráfico, observa-se que em 60% dos casos a preocupação 

maior dos alunos de ensino fundamental é com as drogas. Seguido do meio ambiente (57%). 

Com esta pergunta, pode-se perceber qual é hoje a preocupação maior dos jovens 

quanto aquilo que consideram mais importante. Sem dúvida é muito interessante perceber que 

entre os dois níveis de ensino, os assuntos mais votados foram meio ambiente e drogas, talvez 

pela discussão feita na mídia sobre o tema. 

Preocupar-se com um problema, seja talvez, o primeiro passo na inquietação da 

verificação de que algo não esta bom, e com isto, partir na busca de uma solução, de um 

caminho para sanar este problema. A escola deveria iniciar um trabalho curricular com estes 

jovens, partindo destes levantamentos apresentados no gráfico 2, trabalhando com os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre meio ambiente, problemas vivenciados na 

comunidade, e também, como foi apontado pelos alunos de oitava série, com o que diz 

Assuntos que mais preocupam os alunos: soma dos percentuais 
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respeito à prevenção de drogas, por exemplo. Esta será uma aprendizagem muito mais 

significativa do que aprender somente sobre ligações químicas e organelas celulares.  

Não está se defendendo aqui que não se deva trabalhar com estes conteúdos, mas sim, 

fazer da escola um espaço de construção de conhecimentos, de experiências, e de sentimentos 

a partir daquilo que o aluno sinta vontade de aprender também, tirando a “dureza” dos 

currículos escolares.  

Com isto, deve haver um envolvimento entre os atores do processo educativo, pais, 

professores, direção, buscando o mesmo objetivo: formar cidadãos conscientes, aptos a 

decidir e atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o 

bem-estar de cada um e da sociedade, local e global.  

Não foi percebida nenhuma diferença realmente significativa quanto ao nível de 

consciência ambiental entre oitava série e terceiros anos. Na verdade, esperava-se que os 

percentuais das respostas de terceiros anos fossem maiores em comparação a oitava série. 

Porém, considerando que o ensino médio tem aproximadamente três anos a mais de estudos 

do que os estudantes de oitava série, alguns questionamentos são propostos: Qual a 

contribuição do ensino fundamental e médio para a formação de cidadãos conscientes sobre o 

meio onde vivem? Por que não há um maior engajamento na busca de soluções para 

problemas ambientais por parte destes estudantes?   

Sem dúvida há várias perguntas e outras respostas possíveis, mas defende-se aqui que 

a educação e a implementação de um currículo mais “aberto” a temática ambiental, sejam 

essenciais para impulsionar mudanças sociais que requerem a revisão de atitudes e 

comportamentos. Por isto é tão importante que, mais do que informações e conceitos, a escola 

se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e aprendizagem 

de procedimentos. Esse é, sem dúvida, um grande desafio para a educação (Brasil, 2000). 

Há mais de uma década, os PCN´s apontam como uma grande tarefa da escola a de 

proporcionar um ambiente escolar de acordo com aquilo que ela busca na aprendizagem de 

seus alunos, para com isto contribuir para a formação da identidade de cidadãos 

ambientalmente conscientes, de suas responsabilidades com o meio ambiente e de serem 

capazes de atitudes de proteção e melhoria em relação a ele. 
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Considerações Finais 

 

A pesquisa evidenciou ser um instrumento importante na identificação e quantificação 

do desconhecimento por parte dos alunos referente à ação de órgãos públicos além de um 

baixo conhecimento sobre as metas de Educação Ambiental do município. Estes dados podem 

propiciar a definição de ações preventivas e corretivas que induzam as mudanças necessárias 

para o trabalho na atuação do educando frente aos problemas ambientais colocados à sua 

apreciação.  

Para a construção da consciência ambiental, nós educadores precisamos propor uma 

perspectiva mais abrangente no que tange o nosso meio ambiente e para isto, promover a 

Educação Ambiental nas instituições de ensino é um primeiro passo, para construir novos 

valores e uma nova relação entre a natureza e o homem. Para isto, cada vez mais é necessário 

haver produção de conhecimentos que possam oferecer respostas novas para os grandes 

problemas ambientais que estamos vivendo, criando uma nova relação entre nós, seres 

humanos e o ambiente que nos cerca. 

O futuro de nosso planeta tem origem nas ações que tomamos no presente, portanto 

mais do que nunca devemos incluir a Educação Ambiental nos currículos escolares, 

contextualizando-o frente ao aluno com esta temática, trabalhando medidas e soluções para 

problemas levantados em sala de aula e não deixando este assunto de lado. 

Portanto é essencial que este trabalho sirva de estímulo à reflexão de todos que estão 

ligados à discussão da temática ambiental, particularmente àqueles que estruturam políticas 

públicas voltadas para a Educação Ambiental. Ao mesmo tempo em que deve ser feita uma 

maior reflexão por parte da sociedade, das instituições de ensino e do poder público frente às 

necessidades de consolidação da cidadania ambiental, para trabalhar a construção da 

consciência ambiental nestes jovens e pensarmos melhor nossa posição frente ao mundo que 

iremos entregar as gerações futuras. 
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AVARTE: A ARTE POTENCIALIZANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NA ESCOLA 
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Resumo 
O artigo tem como objetivo apresentar a ferramenta pedagógica denominada AVArte como uma possibilidade de 
promover a Educação Ambiental (EA) na escola. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) tem sido 
desenvolvido na disciplina de Educação Artística em uma escola rural do município do Rio Grande/RS. Ao 
articular Arte e Educação Ambiental, o AVA propicia ao estudante o conhecimento da cultura local, como 
patrimônio,  e aprendizagens ligadas à cultura com o ser/estar no mundo dos educandos. O AVArte se configura 
como uma alternativa criativa para tornar o ensino de Arte mais significativo e interessante, ao mesmo tempo em 
que engendra processos de Educação Ambiental a partir de uma perspectiva intercultural. No ambiente virtual, o 
conceito de meio ambiente é desenvolvido de forma ampla, possibilitando conexões entre as questões locais e 
planetárias. Com o AVArte, o educador  explora questões relativas ao meio ambiente, possibilitando um maior 
conhecimento e consequente respeito pela cultura de seus educandos. Nesse artigo, defendemos a ideia de que o 
AVArte é uma ferramenta potente para a efetivação da Educação Ambiental na escola, pois proporciona o 
desenvolvimento do sentido de pertencimento, o cuidado com o meio ambiente e a responsabilidade 
socioambiental. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. AVArte. Pertencimento. 
 
 
  

AVArte: Arts boosting Environmental Education in schools 
 

 
Abstract 
This paper aims at introducing the pedagogical tool called AVArte as a means to promote Environmental 
Education in schools, in agreement with the National Curriculum Guidelines for Environmental Education which 
have recently been homologated. The Virtual Learning Environment (AVA, in Portuguese) was designed to be 
developed in Arts. Since AVA articulates Arts and Environmental Education, it enables students to know the 
local culture, as a cultural asset and as a means. It is a creative alternative that not only makes the teaching of 
Arts more interesting for the students but also triggers processes in Environmental Education from an 
intercultural perspective which brings knowledge about the local culture to the classes and contextualizes 
students‟ lives in the world. In the virtual environment, the concept of environment is developed in a broad sense 
and enables connections with local and global issues. AVArte enables educators to approximate their students to 
the reality that surrounds them so that they can learn about and respect their environment and their culture. In 
this paper, we have defended that AVArte is a powerful tool to implement Environmental Education in schools 
since it is likely to develop the sense of belonging, which is fundamental to socio-environmental sustainability. 
 
 
Key words: Environmental Education.  AVArte.  Sense of belonging. 
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Introdução 
 

 A contemporaneidade exige de todos nós uma busca por alternativas ou soluções que 

possam fazer frente à crise socioambiental, que por ora presenciamos. Nesse sentido, a 

Educação Ambiental desponta como via central nos processos que visam à sustentabilidade 

do planeta. Em vista disso, a EA está orientada no contexto escolar pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – Resolução CNE/CP 2/2012 – a qual 

define, em seu Art. 7º, esta como um componente essencial e permanente para a educação, 

devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis de ensino.  

 Entretanto, a Educação Ambiental não deveria ser mais uma disciplina a integrar o 

currículo, mas sim um componente interdisciplinar, que visa desfragmentar as divisões 

disciplinares. Para que essa desfragmentação ocorra de fato, seria necessário que todos os 

componentes curriculares fossem desenvolvidos e aceitos com a mesma importância e 

respeito, o que não acontece atualmente. Indicador de uma hierarquização que segrega é o 

fato de que as disciplinas de Educação Artística e Educação Física são as únicas que não 

possuem livro didático distribuído pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), pelo menos 

na cidade do Rio Grande/RS. Isto, a nosso ver, revela-se em uma discriminação dessas áreas 

em relação a outras que compõem o currículo. Na disciplina de Educação Artística, o livro 

distribuído pelo MEC seria útil, no sentido de possibilitar ao estudante o contato com um 

material apropriado para o ensino de Arte, por abordar conceitos, sugerir atividades e 

oportunizar a visualização de imagens. 

A partir dessas premissas e considerando a necessidade de materiais pedagógicos de 

apoio à prática docente, foi construído o AVArte, um Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

que está sendo utilizado de modo off-line em uma comunidade rural do município do Rio 

Grande, que não possui acesso à internet. O referido ambiente articula Arte com Educação 

Ambiental, suprindo a carência de material didático para a disciplina de Educação Artística. 

Além disso, desenvolve, de forma criativa, os conceitos sobre a cultura local, a fim de 

contribuir para a relação entre sujeito e meio, de modo a promover processos de 

desenvolvimento do sentido de pertencimento. 

 

Educação Ambiental e Meio Ambiente  
 

A história da colonização/invasão em nosso continente é marcada pela exploração de 

todo o tipo de riqueza que aqui havia. Em nosso país, era comum a extração de bens naturais 
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que enriqueciam as metrópoles europeias. Um exemplo disso é a extração exacerbada da 

espécie que deu nome à nação, o „pau-brasil‟, que, hoje, está praticamente extinta. Sua 

utilização, como pigmento, dava aos nobres a cor da realeza, o „vermelho‟, usado nas 

vestimentas da aristocracia e burguesia. O período de exploração está calcado nos 

pensamentos moderno, antropocêntrico e individualista, segundo os quais, o homem é senhor 

e dono de toda a natureza, a qual se pensava ser fonte inesgotável de recursos naturais. Esse 

pensamento ecoa por séculos e forma um modelo de sociedade embasado na industrialização 

e na exploração dos recursos naturais e humanos, a fim de sustentar o mercado de consumo. 

 Evidenciamos que, hoje, são as inúmeras disputas econômicas, sociais, internacionais 

e individuais que geram a fome e a miséria para grande parte da população mundial. Isto 

porque vivemos em uma realidade na qual uma minoria consome a maior parte dos recursos 

naturais do planeta, enquanto a maioria está abaixo da linha de pobreza. Tais problemáticas 

colocam a Educação Ambiental3 na centralidade das questões socioambientais, tendo em vista 

seu objetivo de promover processos de desenvolvimento da criticidade, os quais possibilitam 

aos cidadãos lutarem por melhores condições de trabalho e de vida. A EA aponta uma 

possibilidade de caminhar para uma nova realidade, almejada e construída com a participação 

de todos os seres humanos.  

Vivemos em um mundo construído dentro dos sistemas de convivência, junto com 

todos os seres vivos e não vivos. Afinal, nossa constituição biológica não se deu através de 

uma cultura de competição, mas sim de cooperação, através da partilha. Maturana (2001) nos 

ensina que nossos ancestrais aprenderam a dividir os alimentos que coletavam, porque viviam 

no domínio de ações embasadas no emocionar, no amor. No entanto, ultimamente, nossa 

cultura patriarcal tem-se esquecido disso, colocando a razão acima da emoção. Para o autor 

(2004), 

 
Conversações de competição e criatividade, que afirmam que o progresso é uma 
característica necessária da vida humana e também a escalada na dominação da 
natureza e controle da vida. Em tais conversações, o emocionar fundamental é a 
cobiça, o desejo pela apropriação e controle. As conversações de competição e 
criatividade negam o outro, seja de modo direto, no ato de competir, ou 
indiretamente, quando afirmam que ele carece da criatividade básica, necessária 
numa sociedade que só sobrevive por meio de uma interminável busca de novidades 
(p. 101).  

 

                                                 
3 Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (ProNea, 2005, p. 65). 
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Tanta competitividade gera o sentimento de posse, o „ter‟, que, para muitos, significa 

mais do que o „ser‟. Logo, os sujeitos só cuidam do que lhes pertence e não percebem o meio 

como um bem comum a todos. Sentem-se separados daquilo que entendem por meio ambiente 

(MA), pois, em muitos casos, entendem somente a natureza como MA. Em tempos atrás, era 

comum confundir a EA com a Ecologia e, meio ambiente com natureza. Atualmente, percebe-

se o entendimento de meio ambiente como todo o espaço que circunda o sujeito. Assim, a sala 

de aula, a escola, a casa e todo e qualquer local é considerado MA. Para Reigota (1997), meio 

ambiente é, 

 
o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em 
relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação 
cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio 
natural e construído (p. 14).  

 

Meio ambiente é um conjunto, um todo, que forma o mundo em que vivemos, 

constituído a partir de elementos vivos e não vivos e sistemas de convivência, dos quais 

fazemos parte ou não. No dizer de Trigueiro (2003), 

 
Um erro bastante comum é confundir meio ambiente com fauna e flora, como se 
fossem sinônimos. É grave também a constatação de que a maioria dos brasileiros 
não se percebe como parte do meio ambiente, normalmente entendido como algo de 
fora, que não nos inclui. A expansão da consciência ambiental se dá na exata 
proporção em que percebemos meio ambiente como algo que começa dentro de cada 
um de nós, alcançando tudo o que nos cerca e as relações que estabelecemos com o 
universo. Trata-se de um assunto tão rico e vasto que suas ramificações atingem de 
forma transversal todas as áreas do conhecimento (p. 13).  

 

Entendê-lo como algo que começa dentro de cada sujeito, sem uma definição única e 

absoluta, é perceber que a concepção de MA parte de cada um, levando em consideração seus 

conhecimentos e experiências. Não existe uma definição única de meio ambiente, mas sim 

várias e diferentes, que ajudam a alargar tal concepção. Assim, o conceito de MA está ligado 

ao sistema cultural de que participa cada sujeito, pois o ser humano, por natureza, produz 

cultura, com suas regras e formas de pensar e agir em uma sociedade. Como afirma 

Gonçalves (2006), 
 

Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que 
seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo, na 
verdade, criado e institucionalizado pelos homens. Constitui um dos pilares através 
do qual os homens erguem suas relações sociais, sua produção material e espiritual, 
enfim, a sua cultura (p. 23).  
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 São as relações sociais, as culturas que estabelecem a forma como os sujeitos se 

relacionam com o meio. O que se busca, atualmente, é uma cultura que permita fazer com que 

os sujeitos se sintam parte integrante do meio, ou seja, que se sintam pertencentes a todo o 

meio que os circundam. Ademais, busca-se que não exista mais separação entre homem e 

natureza, o que é colocado por Gonçalves (2006): 

 
O homem é a natureza que toma consciência de si própria e esta é uma descoberta 
verdadeiramente revolucionária numa sociedade que disso se esqueceu ao se colocar 
o projeto de dominação da natureza (p. 9). 

 

O MA pode ser entendido como patrimônio intangível da humanidade, isso porque, 

antigamente, a palavra patrimônio estava ligada aos bens materiais que um sujeito ou 

instituição poderia acumular e, depois, passar a seus herdeiros. Entretanto, a partir da metade 

do século XX, o termo começou a ser pensado em sua totalidade, ou seja, não só como 

patrimônio material, mas, também, social, cultural e natural. Dessa forma, o meio ambiente é 

considerado patrimônio da humanidade, com tudo que ele representa. Para Funari e Pelegrini 

(2006), 

 
Os movimentos em defesa do meio ambiente também foram importantes para a 
ampliação da noção de patrimônio, para que incluísse não apenas a cultura, mas 
também a natureza. A explosão da definição ampliou os horizontes sociais e legais. 
Já no fim da década de 1950, a legislação de proteção do patrimônio ampliava-se 
para o meio ambiente e para os grupos sociais e locais, antes preteridos em benefício 
da nacionalidade (p. 23). 

 

 O conceito de MA como patrimônio – bem comum4 – refere-se a tudo que circunda o 

sujeito, seja no âmbito natural, cultural ou social; mas, ainda, não é entendido, assim, em 

todos os segmentos da sociedade. Entender o meio ambiente como um bem comum significa 

entender-se como sujeito que habita o mundo, que pertence a todos os lugares e a quem todo o 

lugar público pertence. Assim, da mesma forma que o sujeito cuida da sua casa, deve, 

também, cuidar da rua onde mora, pois esta é tão sua quanto a casa. Tal comportamento 

exemplificaria uma mudança cultural. Maturana (2004) entende que toda cultura é um sistema 

de conversações, construído na convivência entre os sujeitos e desses com o meio; porém, 

salienta que, em qualquer cultura, podem incidir mudanças, mas que elas ocorrem por vontade 

                                                 
4 É tudo aquilo que as pessoas de uma comunidade possuem e compartem coletivamente. Logo, deve ser também algo pelo qual as pessoas 
de uma comunidade se sentem corresponsáveis, isto é, responsáveis em comum, coletivamente, comunitariamente, solidariamente. Bem 
comum é aquilo que, não sendo propriedade de ninguém e nem do poder público, é uma posse e um benefício de todos, por igual. É tudo 
aquilo que, não pertencendo a ninguém individualmente, familiarmente, empresarialmente ou governamentalmente, como uma espécie 
qualquer de propriedade privada ou corporativa, é um bem público (BRANDÃO, 2005, p. 47). 
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ou necessidade dos sujeitos, ou seja, ocorre uma mudança no emocionar dos membros da 

comunidade.  

Acreditamos que, para esse novo emocionar acontecer de fato, torna-se necessário 

estudar e estimular as relações que compõem a rede cultural. Nesse sentido, entendemos que a 

mudança na relação do sujeito com o meio forma uma identidade ambiental, em que o 

sentimento de pertencimento age como um dos fatores primordiais para que os sujeitos 

preservem o meio em que vivem, e não apenas o que lhes pertence por posse. Um exemplo 

frequente que podemos observar é o descuido com os espaços comuns, como praças, 

esculturas e tantos outros, que, a cada dia, são vítimas da ação de vândalos, indivíduos sem 

vínculos com o seu próprio meio, que não percebem o bem público como um bem de todos. 

Nesse contexto é que a EA tenta formar uma nova cultura, alicerçada nos sistemas 

sociais, constituídos no emocionar e não somente na razão, tendo o amor, termo utilizado por 

Maturana (2004), como uma condição de aceitação incondicional do outro. E ainda que os 

sujeitos façam ou refaçam a conexão necessária entre o ser humano e o meio. Como afirma 

Brandão (2005), 

 
Eu só posso conhecer de verdade aquilo que eu posso amar em meu mundo concreto 
e na minha vida cotidiana. Eu só posso viver um amor criador quando ele é dirigido 
àquilo que me transforma (como Deus, como a vida ou como a pessoa) e é dirigido 
também àquilo que eu posso transformar (como a vida, uma outra pessoa... e Deus?) 
(p. 51). 

  

Assim, a EA é uma tentativa de restabelecer, na convivência, as relações de amor com 

o outro e com o meio. Maturana (1997) afirma que amar é aceitar o outro como um legítimo 

outro; é respeitar todas as relações estabelecidas dentro dos diversos sistemas sociais e 

ambientais.  

Na história da EA, houve vários acontecimentos importantes, que foram delineando 

suas características. No entanto, destacamos, aqui, o que talvez tenha sido o primeiro ato 

preservacionista ocorrido no Brasil, quiçá no mundo: em 1808, D. João VI criou o Jardim 

Botânico no Rio de Janeiro. Desde então, vêm acontecendo congressos e conferências 

mundiais com o intuito de legitimar e organizar uma legislação que ampare e dissemine a EA 

por todas as regiões do planeta.  

Devemos destacar a Jornada Internacional de Educação Ambiental, que aconteceu no 

Rio de Janeiro em 1992 (Rio/92). No referido evento, foi assinado o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que, de certa forma, 

revelou o pensamento dos educadores ambientais e sugeriu um conjunto de compromissos 
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para as comunidades mundiais.  Este foi elaborado no âmbito da sociedade civil e identifica a 

EA como um processo em constante construção, cujo objetivo é a transformação social e, 

consequentemente, planetária.  

Nesse período, era senso comum a importância de vincular a EA com as instituições 

de ensino; para tanto, a Constituição Federal de 1988 promulga, no artigo 225, §1º, VI, 

“Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente”. Mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação (LDB – Lei nº 9394/96), dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 

1998) e seus Temas Transversais, entre eles o Meio Ambiente, enfatiza a importância da 

educação para se promover a EA, dentro das abordagens cognitivas da escola, em todos os 

seus níveis. Dentre as leis que regem a EA e sua vinculação com a escola, enfatizamos a Lei 

nº 9795/99, em seu Capítulo I, artigo 2º, ao determinar que 

 
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo e em caráter formal e não formal.  

 

Assim, a EA é entendida como fundamental na formação dos cidadãos brasileiros e 

deve ser trabalhada de forma interdisciplinar em todos os níveis de ensino, bem como em 

todas as instituições educativas. No Capítulo II, artigo 7º do ProNEA (2005), lemos que 

 
A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além 
dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 
SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os 
órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
organizações não governamentais com atuação em educação ambiental (p. 67). 

 

No Decreto nº 4.281/02, é enfatizado que a responsabilidade de execução da Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) não é somente do Governo Federal, mas também 

dos governos estaduais e municipais. O decreto sentencia a utilização dos PCN como 

referência para a inclusão da EA em todos os níveis de ensino. Assim, é criado, em 1994 e 

reformulado em 2004, com a participação popular, o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA). 

 
O Programa Nacional de Educação Ambiental, cujo caráter prioritário e permanente 
deve ser reconhecido por todos os governos, tem como eixo orientador a perspectiva 
da sustentabilidade ambiental na construção de um país de todos. Suas ações 
destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração equilibradas 
das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética, 
cultural, econômica, espacial e política – ao desenvolvimento do país, buscando o 
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envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e melhoria das 
condições ambientais e de qualidade de vida (2005, p. 33). 

  

 O ProNEA, em linhas gerais, estabelece, como um de seus princípios, o entendimento 

do ambiente em sua totalidade, reconhecendo as múltiplas relações entre o meio natural e o 

socialmente construído. Dentre os diversos objetivos que o Programa possui, podemos 

destacar: contribuir com a organização de grupos que trabalhem com as questões ambientais, 

como as redes municipais, participando na formação de docentes e discentes; estimular a 

criação de programas estaduais e municipais de EA; e, também, a criação de secretarias e 

conselhos que tenham a participação de toda a comunidade. Enfim, o ProNEA é um programa 

Federal que tenta fortalecer a implementação da EA em todos os âmbitos da sociedade 

brasileira, seja nos órgãos da União, dos estados, dos municípios ou nas instituições não 

governamentais e privadas. 

A Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 – realizada 

em junho de 2012, no Rio de Janeiro, colocou em pauta as questões discutidas na Rio 92. No 

Evento de 1992, ocorreu, entre outros eventos, a II Jornada Internacional de Educação 

Ambiental, que teve, como um dos resultados, a criação de uma Rede Planetária de Educação 

Ambiental. Essa Rede se vincula e se estende a outras tantas redes e outras formas de 

organização, cujos princípios se coadunem com os expressos em documentos como o Tratado 

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e sua Carta 

Aberta de Educadores por um Mundo mais Justo e Feliz. 

 Ademais, durante a Rio+20, foram homologadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Ambiental, que visam orientar o planejamento curricular em todos os níveis de 

ensino, colocando a EA como uma prática integrada e interdisciplinar, não devendo ser 

implantada como uma disciplina. Segundo as Diretrizes, no Art.17 da organização curricular, 

devem ser promovidos: 
 

c) projetos e atividades, inclusive artísticas e lúdicas, que valorizem o sentido de 
pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as 
diferentes culturas locais, a tradição oral, entre outras, inclusive desenvolvidas em 
espaços nos quais os estudantes se identifiquem como integrantes da natureza, 
estimulando a percepção do meio ambiente como fundamental para o exercício da 
cidadania. 

 

 Sendo assim, valorizar o sentido de pertencimento, fazer com que o sujeito conheça o 

seu meio, sua cultura, são alguns dos objetivos do AVArte. Assim, com base no exposto, 

percebemos a necessidade dos educadores em trabalhar as questões ambientais na escola. Isto 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 196



porque meio ambiente é um tema transversal, inclusive por lei, e o conhecimento desse campo 

é importante para que se forme uma nova cultura, talvez a cultura do pertencimento. 

 

Uma alternativa criativa: o AVArte como ferramenta pedagógica 
 

Ao pensar nas possibilidades para a Educação Ambiental na escola e na importância 

do sujeito conhecer o local onde vive (e o seu entorno), foi construido o AVArte – Ambiente 

Virtual de Arte/Educação Ambiental. Tal ferramenta pedagógica utiliza uma perspectiva 

intercultural, por valorizar as diferentes manifestações culturais. 

O AVArte é, pois, uma alternativa criativa para a disciplina de Educação Artística, 

uma vez que os professores dessa área, em algumas escolas, não possuem material didático 

disponível e apropriado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Pensar sobre o 

que é importante efetivamente e promover uma forma de aprendizado diferenciado, que 

privilegie a formação de um cidadão ambientalmente comprometido com a sustentabilidade 

do seu meio,  foi a motivação para a criação do AVArte. Defendemos, nesse estudo, a tese de 

que é possível superar, por meio da tecnologia, as dificuldades enfrentadas, diariamente, por 

professores em suas atividades docentes, tais como a falta de material didático que articule o 

ensino da Arte na educação básica com a Educação Ambiental. Na rede municipal de ensino 

da cidade do Rio Grande/RS, é comum que as escolas possuam laboratórios de informática, 

entretanto, raras são as que possuem acesso à rede de internet, o que dificulta as atividades de 

pesquisa, tanto por parte dos educandos quanto dos professores, que precisam da ferramenta 

para aprimorar suas atividades didáticas.  

Com base nas dificuldades que os docentes de Artes enfrentam para desenvolver seu 

trabalho, por vezes, sem ter laboratórios específicos e materiais didáticos de apoio, estudou-se 

uma maneira de utilizar um espaço „esquecido‟ da escola: o laboratório de informática. Este, 

por não possuir internet, fica restrito à visitação nos momentos de lazer, em que os estudantes 

podem acessar jogos dispostos nas máquinas. Tendo isso em vista, foi construído um 

ambiente, cuja funcionalidade se aproxima de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

podendo ser considerado como uma plataforma, em que as ferramentas e estratégias são 

elaboradas para propiciar um processo de aprendizagem baseado nas trocas entre os 

participantes e no incentivo ao trabalho cooperativo (PAULA, 2009).  

Esse foi o motivo da construção de um material que permitisse ao educando o uso do 

computador como ferramenta, oportunizando-lhe a condição de ser o gerenciador do seu 

próprio processo de aprendizagem. A intenção foi criar um AVA que viabilizasse a troca de 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 197



experiências e permitisse aos estudantes uma postura diferenciada, passando de simples 

espectadores para construtores do seu conhecimento. Conforme afirma Carvalho (2011), 

estaria, aí, a diferença entre um sujeito-decodificador, situado fora do tempo histórico, o qual 

aceita tudo passivamente, e um sujeito-intérprete, que estaria diante de um mundo-texto, 

buscando produzir sentidos dentro de seu horizonte histórico.   

O AVArte foi projetado como alternativa pedagógica para tornar mais interessantes as 

aulas da disciplina de Educação Artística. Posteriormente, foi instalado e usado no laboratório 

de informática de uma escola do distrito do Taim/RS, localizada na zona rural, sem acesso à 

internet.  

 

As possibilidades do AVArte  
 

O AVArte é simples e funcional em face do que se propõe – oportunizar aos 

estudantes a visualização de imagens; a leitura de textos; a exposição de seus trabalhos em 

galerias virtuais,  respeitando o tempo de aprendizagem de cada um. Além disso, é uma 

possibilidade para a EA na escola, no sentido de que o docente, ao utilizar o ambiente, 

trabalha com as manifestações culturais locais, para, então, contextualizá-las em relação à 

história e ao ser/estar no mundo dos educandos, aliado ao fazer artístico. Nessa metodologia, 

os alunos têm a oportunidade de publicar, no ambiente, através de galerias virtuais, suas 

produções. Nas galerias, podem desenvolver a capacidade de  avaliar o próprio trabalho e dos 

colegas.  

O ambiente não é apenas uma ferramenta de inclusão tecnológica, pois busca 

(re)conectar o sujeito com o seu entorno, com o seu patrimônio público. Assim, tal ferramenta 

se configura em uma possibilidade de construção de conhecimento interdisciplinar, uma vez 

que articula os conteúdos curriculares das disciplinas de Educação Artística e História com os 

conhecimentos acerca da realidade local, buscando a construção de um espaço educativo de 

interação, com vista a tornar a aprendizagem realmente significativa.  

Alguns dos conteúdos da disciplina de Educação Artística requerem conhecimentos 

referentes aos movimentos artísticos iniciados na Europa e a cidade do Rio Grande apresenta 

alguns indícios de influências de tais movimentos, principalmente no que se refere ao 

patrimônio arquitetônico. Dessa forma, para abordar os conteúdos que são sugeridos no 

programa de Educação Artística da rede municipal de ensino, o educador pode começar por 

uma reflexão sobre o patrimônio local, influenciando a valorização do meio e, quem sabe, o 
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sentimento de pertencimento, para terem atitudes sustentáveis em relação ao seu próprio 

entorno.  

O sentimento de pertencimento é um fator relevante para que o sujeito se sinta parte 

do meio e não fora dele, percebendo-se integrante de um todo maior. Em muitas 

circunstâncias, o ser humano não protege o meio em que vive, cuidando apenas dos seus bens 

materiais e pessoais, como o carro ou a casa, e percebendo os que se encontram fora de seus 

limites, como a rua, por exemplo, como um bem público que não integra o seu patrimônio. 

Um dos muitos papéis que a educação exerce é o de estabelecer a conexão entre o sujeito e o 

meio. Nesse sentido, reafirma-se um dos objetivos da Educação Ambiental, que é propiciar e 

ampliar o entendimento das pessoas sobre o meio, em atividades que façam os sujeitos se 

sentirem pertencentes a um todo maior, que ultrapasse os limites do seu patrimônio. Afinal, 

para cuidar, é preciso amar e, para amar, é preciso conhecer (BRANDÃO, 2005).  

Brandão (2005) revela que o indivíduo pode amar algo quando o conhece, quando há 

uma troca de experiências, ou seja, quando existe a convivência. Sendo assim, ao trabalhar 

com os conceitos da cultura local, o AVArte se torna uma ferramenta pedagógica que permite 

o conhecer e, quem sabe, o pertencer, a partir da convivência com o meio digital, social e 

cultural. 

 

Algumas considerações  
 

Maturana (2004) revela que toda a cultura pode mudar no momento em que seus 

membros sentirem o desejo de tal transformação. Dessa forma, a Educação Ambiental almeja 

criar condições para que os indivíduos pensem de forma crítica e desejem a mudança. 

Acreditamos que tal mudança parta do sentimento de pertencimento, fazendo com que os 

sujeitos preservem o meio em que vivem e não, apenas, o que lhes pertence por posse. 

O AVArte oportuniza aos estudantes, além da visualização de imagens, a leitura de 

textos, a exposição de seus trabalhos em galerias virtuais, sendo uma possibilidade para a EA 

na escola, no sentido de que o docente, ao utilizar o ambiente, trabalha com as manifestações 

culturais locais, para, então, contextualizá-las em relação a sua história e seu ser/estar no 

mundo, buscando (re)conectar o sujeito com o seu entorno, com o seu patrimônio público. 

Isto faz com que os estudantes construam seus conhecimentos e, realmente, desejem a 

mudança em direção a um viver em uma sociedade sustentável.  
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Resumo 
O presente trabalho buscou explorar teoricamente as contribuições da noção de currículo para os estudos que 
visam à compreensão da ambientalização no ensino superior. Partiu-se de uma apresentação dos estudos 
curriculares como esfera de produção científica educacional, destacando algumas perspectivas teórico-
metodológicas que nos auxiliam a atribuir sentidos ao currículo escolar atualmente. Argumentamos que a 
abordagem do currículo constitui uma opção interessante para embasar pesquisas sobre processos de inserção da 
educação ambiental nos cursos de graduação, visto que este tem sido um dos principais instrumentos para as 
reformas educacionais contemporâneas, como atestam as políticas curriculares brasileiras dos anos 2000. 
Acompanhando as proposições do “ciclo de produção da política” proposto por Stephen Ball, defendemos uma 
abordagem complexa da produção do currículo para interpretar os processos de ambientalização na educação 
superior. 
 

 

Palavras-chave: Ambientalização. Currículo. Ensino Superior.  

 

Abstract 
This work has searched  theoretically to explore the contributions of the notion of curriculum for the studies 
which aim the understanding of higher education greening. It has started from the presentation of curriculum 
studies as a sphere of scientific production in education, highlighting some theoretical and methodological 
perspectives which help us to atribute sense to the school curriculum. We argue that the curriculum approach 
constitutes an interesting option for basing researches about insertion processes of the environmental education 
in graduation courses, seeing that it has been one of the principal instruments for the contemporary educational 
reforms, as it was evidenced in the brazilian curricular policies of the 2000s. Following the proposition of the 
“policy production cycle" proposed by Stephen Ball, we defend a complex approach of the curriculum 
production for interpreting the processes of higher education greening. 
 

 

Keywords: Environmentalization.Curriculum. Higher Education.   
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Introdução  

 

Frente ao conturbado período de mudanças nos âmbitos sociais, políticos e 

econômicos surge a demanda por uma visão holística de mundo, em que a educação esteja 

alinhada às questões socioambientais e comprometida em minimizar os efeitos danosos das 

ações humanas sobre o meio ambiente. Segundo Araújo (2004), a universidade como 

formadora de cidadãos e profissionais têm um papel fundamental diante do novo paradigma 

socioambiental que a sociedade contemporânea requer. Nesse sentido, deve pensar em 

mudanças curriculares acompanhadas da responsabilidade de preparar as pessoas para 

introduzirem as temáticas ambientais no cotidiano de suas práticas sociais, uma vez que o 

currículo escolar é um instrumento de compreensão do mundo, revelando a complexa teia 

social que nos cerca (GALLIAZI et al., 2006). 

Para que os cursos de graduação sejam capazes de preparar os futuros profssionais 

para acompanhar as demandas socioambientais, é necessário que o currículo seja 

“ambientalizado”, isto é, que promova a inserção da educação ambiental no cotidiano escolar 

através da adaptação de processos, conteúdos e práticas educacionais (KITZMANN, 2007). 

Estudos realizados por Carvalho, Cavalari e Santana (2003), Araújo (2004), Pavesi e Freitas 

(2008) e Bernardes e Prieto (2010) relatam que processos referentes à ambientalização do 

ensino superior já fazem parte da realidade de algumas instituições de ensino superior do país, 

sendo, porém, a maioria dos estudos voltados para as regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Tais processos são acompanhados pela produção de políticas educacionais 

voltadas à inserção da educação ambiental nos currículos do ensino formal, dentre as quais 

podemos destacar os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1997), a Política Nacional de 

Educação Ambiental e seu Decreto regulamentador (Lei Federal 9795/99 e Decreto 4281/02) 

e a mais recente de todas, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental, 

homologadas em 15 de junho de 2012 (Parecer CNE/CP 14/2012 e Resolução CNE/CP 

2/2012). 

É importante ressaltar que entendemos que os processos de ambientalização não 

decorrem de nenhum conjunto de normas legais, mas constitui um fenômeno social 

relativamente recente ligado ao aparecimento de uma nova questão social geradora de 

legitimidade e de argumentação na esfera pública e educacional (LEITE LOPES, 2006). No 

entanto, sem ser determinante, tal legislação contribui para corroborar as novas exigências aos 

currículos da educação superior, que passam a ter a responsabilidade de incorporar as 

temáticas ambientais na formação profissional. 
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Diante disso, buscamos neste trabalho discutir a noção de currículo por meio de 

suas teorias, visando contribuir para a compreensão dos processos de ambientalização do 

ensino superior. Argumentamos que o currículo figura como um dos principais instrumentos 

das reformas educacionais contemporâneas, como atesta as políticas curriculares brasileiras 

dos anos 2000. Por fim, defendemos que os estudos curriculares têm muito a contribuir com o 

arcabouço teórico-metodológico das pesquisas voltadas à elucidação dos processos de 

institucionalização da educação ambiental na educação superior, fazendo notar algumas 

proposições dos estudos curriculares que consideramos rentáveis em nossas pesquisas sobre 

ambientalização curricular em cursos de formação de professores3. 

 

O currículo na produção científica em educação 

 

Historicamente, a expressão currículo é oriunda da palavra latina currere, que se refere 

à carreira, um percurso a ser realizado. É através do currículo que o aluno se apropria 

paulatinamente dos conteúdos significativos, no seu tempo e espaço, rumo à escolarização 

(LIMA; LEMOS; ANAYA, 2006, SACRISTÁN 2000 apud GOMES; VIEIRA, 2009). 

Segundo Hamilton (1992) apud Lopes e Macedo (2011 p. 20), a primeira vez em que termo 

currículo foi utilizado ocorreu em 1633 e referia-se ao percurso seguido pelos estudantes 

durante a sua formação. Desde então, o currículo pôde ser entendido como o resultado de uma 

seleção de conhecimentos e saberes que compõem o trajeto formativo dos sujeitos. 

Ao debruçar-nos sobre os diferentes arcabouços teóricos que dialogam sobre o 

currículo, surgem alguns questionamentos como, por exemplo, o que ensinar, por que ensinar 

e para quem ensinar. A definição dos conteúdos do ensino e de como selecioná-los é o eixo 

norteador dos processos educacionais e é nesse aspecto que o currículo torna-se um recorte da 

cultura que será abordada com e por diferentes sujeitos. O ato de selecionar os conteúdos 

programáticos que formarão o currículo, além representar a cultura vigente em determinado 

período, envolve um processo político, uma vez que nesse ato se evidenciam relações de 

poder na seleção de saberes (LIMA; LEMOS; ANAYA, 2006). 

 Segundo Farias (2008), os aportes teóricos sobre o currículo ajudam a explicitar os 

modos como o currículo é definido em épocas e lugares distintos. De fato, ao lançar um olhar 

sobre a história nota-se que a idéia de currículo foi se moldando aos padrões vigentes na 

                                                           
3 Destaca-se que este trabalho insere-se no âmbito de uma pesquisa de mestrado em andamento referente à 
ambientalização curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade pública 
pernambucana. 
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sociedade. De acordo com Lopes e Macedo (2011), com o início da industrialização no século 

XIX, o ensino tradicional defendia que deveriam constar no currículo apenas as disciplinas 

que facilitassem o raciocínio lógico e a memória. Somente no início da década de 1920, com 

o movimento da Escola Nova no Brasil, iniciam-se debates sobre o que era preciso ensinar, 

fazendo surgir os primeiros estudos curriculares. Começa-se então a pensar numa construção 

curricular em que os conteúdos disciplinares preparassem os alunos para o mercado de 

trabalho. 

Em contraposição a esta visão eficientista, um grupo de teóricos denominados 

progressivistas viam na educação um meio para formar indivíduos socialmente críticos, aptos 

a questionar a formação unicamente voltada para a profissionalização. O progressivismo 

lança, então, as bases para uma teoria curricular capaz de vislumbrar a aprendizagem como 

um processo contínuo e não somente como uma preparação para a vida adulta. Para John 

Dewey, nome mais conhecido do progressivismo, o foco central do currículo está na 

resolução de problemas sociais (LOPES; MACEDO, 2011). Alguns anos depois da aceitação 

das teorias de Dewey, em 1949, Ralph Tyler produz a mais duradoura resposta às questões 

sobre seleção e organização curricular. A proposta tyleriana vem articular as abordagens 

eficientistas e progressivistas. Nesse modelo a organização curricular deve seguir quatro 

pressupostos básicos, sendo eles: a clara definição dos objetivos de ensino, a seleção de 

experiências de aprendizagem apropriadas, a organização sistemática dessas experiências e a 

avaliação do currículo. De acordo com a teoria de Tyler, esse procedimento esquemático 

garantiria a eficiência do processo de ensino (LOPES; MACEDO, 2011). 

Em consequência disso, na década de 1970 surgem as bases da Nova Sociologia da 

Educação (NSE), a partir da qual a elaboração curricular é entendida como um processo social 

de uma sociedade estratificada em classes encoberta por uma diferenciação social reproduzida 

por intermédio do currículo. No Brasil, o autor com maior difusão nesse período foi Michael 

Apple com a publicação do livro Ideologia e Currículo. Segundo Lopes e Macedo (2011) 

Apple problematiza a ideia de seleção de conhecimentos para o currículo escolar, uma vez 

que expressa sua inquietação com a falta de clareza sobre quais critérios são capazes de 

legitimar o conhecimento de certos grupos em detrimento dos conhecimentos dos outros. 

Na década seguinte, as críticas ao conceito de currículo como a prescrição do que deve 

ser ensinado dão vazão aos teóricos de vertente fenomenológica, favoráveis a um currículo 

aberto à experiência dos sujeitos. Esses pesquisadores defendiam a ideia de um currículo que 

além da simples transmissão de saber para os estudantes. Apesar de não ser um teórico 

específico do campo do currículo, tem-se em Paulo Freire uma das principais influências para 
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a concepção de currículo focada nas compreensões de mundo a partir dos sujeitos. O trabalho 

de Freire baseia-se numa pedagogia onde a classe “dominada” tem seus saberes validados 

tanto quanto os saberes da classe “dominante”. Freire questiona a prática de desarticular os 

saberes curriculares das experiências vividas pelos alunos enquanto indivíduos pertencentes a 

uma sociedade e afirma que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético” (FREIRE, 1996, p.59). A crítica de Paulo Freire se opõe à corrente da 

pedagogia tradicional, que explicitamente vigorou até a década de 1930, onde o professor era 

detentor de todo conhecimento e o aluno era apenas um receptáculo vazio que deveria ser 

cheio do conhecimento oriundo do mestre. Como outrora, apesar da visão tradicional ter 

durado até 1930, seus vestígios ainda repercutem nas instituições educacionais 

contemporâneas. 

Ainda no campo da pesquisa, as abordagens curriculares nos anos 90 aprofundam os 

enfoques sociológicos e a própria compreensão de currículo altera-se no sentido de um espaço 

de relações de poder.  “A idéia de que o currículo só pode ser compreendido quando 

contextualizado política, econômica e socialmente era visivelmente hegemônica” nesses 

estudos (LOPES, MACEDO, 2005, p.15). Entre as principais referências desses estudos 

estavam, além de Paulo Freire no Brasil, uma legião de autores estrangeiros como Giroux, 

Apple, Young, além de autores-referências nos campos da sociologia e filosofia da dimensão 

de Marx, Gramsci, Bourdieu, Habermas e Bachelard. 

Concordamos que, desde então, a importância do currículo ganha de vez espaço no 

campo do debate educacional e suas questões passam a ser aprofundadas sob novos 

referenciais. Segundo Lopes e Macedo (2005), no fim da primeira metade dos anos 90, o 

pensamento curricular já começa a incorporar enfoques pós-modernos e pós-estruturalistas, 

que convivem com as discussões modernas. Uma característica do período é justamente a 

existência de uma multiplicidade de tendências e orientações teórico-metodológicas que se 

inter-relacionam produzindo visões sobre o currículo. 

Entre essas tendências, a abordagem do “ciclo de produção de políticas 

curriculares” desenvolvida por Stephen Ball e Richard Bowe tornou-se um marco referencial 

em se tratando de políticas educacionais. Nessa abordagem é possível discutir a trajetória de 

programas e políticas educacionais desde a sua formulação, aplicação prática e desembocando 

em seus efeitos nas esferas sociais. A visão cíclica da produção da política curricular permite 

uma reflexão sobre a complexa trajetória do currículo enfatizando os processos que muitas 

vezes permanecem ocultos, como os da ação micro e macropolítica que se articulam por 

meios dialéticos múltiplos na produção das políticas educativas (MAINARDES, 2006). 
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O ciclo de políticas de Ball e Bowe (1992) dialoga com três principais estratos, 

denominados “contextos”, que unidos moldam o caminho de produção das políticas 

educacionais. Esses contextos dinâmicos influenciam os demais e são influenciados por eles. 

Há o “contexto da influência” que representa as influências de órgãos nacionais e 

internacionais na produção das políticas. No “contexto da produção textual” insere-se a 

redação de textos que são reflexos do momento histórico no qual foi produzido. O “contexto 

da prática” aborda as adaptações sofridas pelas leis quando submetidas ao contexto usual. 

Ainda segundo esta abordagem, a política curricular é uma produção codificada de maneira 

complexa por meio de disputas, acordos, lutas no interior dos campos de produção cultural, 

nos contextos de formulação do texto político, e decodificada de maneira igualmente 

complexa por meio de reinterpretações conferidas por agentes da educação em suas relações 

com a história, experiências, habilidades e contextos particulares. Apreendida dessa maneira, 

a política curricular é, ao mesmo tempo, contestada e permanentemente inconstante, uma vez 

que jamais se completa ou chega a fixar um único significado ou sentido. 

Tal perspectiva sobre o currículo ajuda a compreender o fenômeno educacional como 

um processo complexo (e não linear), cujas políticas constituem ao mesmo tempo “textos” e 

“discursos” em contextos distintos que circulam produzindo efeitos nas práticas escolares. A 

nosso ver, esta referência é relevante para interpretar as mudanças curriculares que 

vivenciamos hoje na educação formal e, particularmente, na educação superior, as quais são 

orientadas por recontextualizações de novos significados culturais. Nesta direção, a 

ambientalização da educação superior pode ser entendida como causa e efeito de um processo 

cíclico de produção da política de currículo, o qual insere no interior da escola questões 

ambientais consideradas socialmente relevantes. 

 

Percursos de inserção da temática ambiental no currículo da educação superior  

 

Diante das crises econômicas e ambientais que marcaram o século XX e a entrada do 

século XXI, a educação é evocada como uma alternativa que visa minimizar os efeitos 

negativos das ações antrópicas sobre a natureza. A propósito, faz cerca de 40 anos que se 

demanda a inserção da temática ambiental em todos os níveis de ensino, de forma contínua e 

integrada, cuja aposta é de que através desta prática o cidadão possa adquirir meios para 

galgar uma sociedade social e ambientalmente justa. Neste cenário contemporâneo, surgem 

propostas educativas orientadas para a reorganização do saber na formulação dos desejos 

sociais integrados ao equilíbrio ecológico, bem como a articulação entre a esfera social e a 
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científica (BUARQUE, 1992, REIGOTA, 2004). 

O marco sobre o início da inserção das temáticas ambientais na sociedade ocorreu em 

1968, durante uma reunião de cientistas dos países desenvolvidos, com a finalidade de discutir 

principalmente o consumo, as reservas de recursos naturais não renováveis e o crescimento da 

população mundial. As conclusões do chamado “Clube de Roma” evidenciaram a urgência 

em buscar meios para a conservação dos recursos naturais e a necessidade de mudar as 

concepções com relação ao consumo. Como consequência deste encontro, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) realizou em 1972, em Estocolmo (Suécia), a primeira conferência 

mundial sobre o meio ambiente humano, cujo intuito era de desenvolver estratégias para 

resolver os problemas ambientais. Nesta conferência foi concebido o Programa Internacional 

de Educação a Ambiental (PIEA) (REIGOTA, 2004; CARVALHO, 2008; SCOTTO et al., 

2010; BERNARDES; PRIETO, 2010). 

Em 1977 realizou-se a primeira conferência intergovernamental sobre educação 

ambiental, em Tibilisi (Georgia), onde os estados-membros foram convocados a incluir em 

suas políticas de educação medidas que incorporassem a dimensão ambiental nos sistemas 

educacionais, a ponto de que a educação ambiental transitasse de forma interdisciplinar em 

todos os níveis da educação (REIGOTA, 2004). Assim sendo, a nova demanda 

socioambiental que se coloca para permear a educação faz surgir no Brasil cursos voltados 

para a temática ambiental, como a criação do primeiro curso de Pós-graduação em Ecologia, 

na década de 1970. A partir de então, despertou-se para introdução da educação ambiental na 

universidade como eixo articulador que se torna prática indispensável para o trabalho de 

conceitos, valores e comportamentos voltados a uma nova visão de mundo, mais justo e 

solidário (CARVALHO; CAVALARI; SANTANA, 2003, GUIMARÃES; TOMAZELLO, 

2003). 

Nos anos 80 algumas iniciativas nacionais enfocaram a ambientalização do ensino 

superior, estas pretendiam inserir de forma efetiva a dimensão socioambiental e também 

delinear as experiências e perspectivas de ambientalização das práticas curriculares nos 

diversos cursos das instituições de ensino superior (KITZMANN, 2007). Dentre estas 

iniciativas destacam-se Seminários Nacionais, realizados em Brasília, Belém, Cuiabá e 

Florianópolis, e os Simpósios Estaduais sobre Universidade e Meio Ambiente realizados pela 

Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo (VIOLA E BOEIRA, 1990). 

Em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano, realizada na cidade do Rio de Janeiro, houve ampla difusão do 
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conceito de sustentabilidade, incluindo aí importância da esfera educativa para a condução das 

mudanças consideradas necessárias (CNUMAD, 2001).  Associado a esses eventos, e como 

desdobramento no campo das políticas educacionais brasileiras, o Ministério da Educação 

lança os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) para o ensino básico, ratificando que a 

educação ambiental deve ser inserida nos currículos educacionais de modo transversal 

(BERNARDES; PRIETO, 2010,  ZUIN et al., 2007). E dois anos depois, o Congresso 

Nacional aprova a Lei 9.795/99, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

dispondo que: “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal” (art. 2º).  E que: “dimensão ambiental 

deve constar nos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas” (art.11). 

Na década seguinte, é formada a Rede ACES (Rede de Ambientalização Curricular no 

Ensino Superior)4 com o objetivo de construir critérios para avaliar a ambientalização 

curricular no ensino superior. Como resultado foi elaborado um documento intitulado 

“Programa de Ambientalização Curricular do Ensino Superior: proposta de intervenções e 

análises do processo”, aprovado pela União Européia. Na época, a Rede ACES iniciou uma 

série de encontros com o objetivo de trocar experiências e encontrar pontos comuns no 

trabalho que as universidades realizavam (CARVALHO; CAVALARI; SANTANA, 2003). 

Com o intuito de constituir um instrumento para a análise de um currículo ambientalizado, as 

instituições participantes da Rede ACES elegeram em 2002 dez características entendidas 

como fundamentais em um processo dessa natureza, sendo elas: adequação metodológica, 

espaço para a reflexão e participação democrática, comprometimento com a transformação 

das relações sociedade/natureza, complexidade, ordem disciplinar: flexibilidade e 

permeabilidade, contextualização, levar em conta o sujeito na construção do conhecimento, 

considerar os aspectos cognitivos, afetivos, éticos e estéticos, coerência na construção entre 

teoria e prática e orientação prospectiva de cenários alternativos (CARVALHO; CAVALARI; 

SANTANA, 2003). 

Pesquisas na década de 2000 realizadas sobre ambientalização curricular no ensino 

superior apontam que a questão da ambientalização está associada a um momento de 

reflexividade que as universidades brasileiras atravessam, e que as confrontam com as 

                                                           
4 A Rede ACES foi constituída em 2000 por onze universidades, cinco européias e seis latino-americanas - entre 
as quais estão três universidades brasileiras, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade 
Estadual Paulista, Campus de Rio Claro (UNESP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
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dificuldades que os currículos atuais apresentam para corresponder às novas demandas para a 

formação profissional em diversas áreas do conhecimento (CARVALHO; CAVALARI; 

SANTANA, 2003, ARAÚJO, 2004, KITZMANN, 2007, ZUIN et al., 2007, TOMAZ; 

CAMARGO, 2007, PAVESI; FREITAS, 2008, BERNARDES; PRIETO, 2010).  Ou seja, na 

medida em que as questões ambientais desencadeiam questionamentos nas instituições 

educativas, revelam também a obsolescência de certas estruturas educacionais para nelas se 

integrar a educação ambiental, assim como assimilar novas abordagens teórico-metodológicas 

e de organização curricular compatíveis com um paradigma da sustentabilidade ambiental. 

No caso da institucionalização da educação ambiental no âmbito dos cursos de 

graduação, acreditamos que a compreensão deste fenômeno passa pelos modos de 

incorporação e (re)formulação da temática ambiental nos contextos de produção dos 

currículos. No Brasil, os textos das políticas curriculares nacionais para a educação superior, 

embora submetidos a um processo de ampla reforma durante a primeira década dos anos 

2000, não lograram contemplar de forma substantiva a inserção da educação ambiental nas 

políticas curriculares para os cursos de graduação que, no caso, são as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), destinadas a orientar as diversas ofertas de cursos e programas de formação 

profissional em nível superior. Este quadro normativo ganha em 2012 as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, que expressam ter por objetivo 

instrumentalizar as instituições na reformulação e atualização das suas orientações 

curriculares. Ainda que estas novas políticas possam representar um passo adiante na direção 

da institucionalização da educação ambiental na educação superior, são nos “contextos da 

prática” que se poderá perceber sua operacionalidade e efetividade.  

 Vale destacar que, no âmbito das instituições, ainda parece longe de ser resolvida 

a equação da inserção da educação ambiental no ensino, pesquisa e extensão de forma 

transversal e contínua. Ao contrário, a inserção da educação ambiental na educação formal, tal 

como a percebemos, permanece sendo um “desafio” às práticas curriculares de gestores e 

educadores, o que nos leva a defender que os estudos em ambientalização curricular não se 

detenham somente na análise dos contextos de influência e de produção textual (segundo o 

ciclo de políticas), mas contemplem os demais contextos (das práticas, dos resultados e das 

estratégias) para que se possa compreender a complexidade dos fatores que jogam nos 

processos de inserção da educação ambiental nos currículos universitários e, por reflexo, nos 

currículos da educação básica.   
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Considerações Finais 

 

O termo “currículo” foi conceituado de formas distintas ao longo das décadas, 

entretanto, de modo geral, o mesmo é entendido como elo entre a sociedade, a cultura e os 

âmbitos educacionais. É parte do processo de ensino e aprendizagem e tem adquirido muitos 

significados práticos, dentre eles o de currículo como projeto escolar e conjunto de normas, 

valores, disciplinas, planos, atividades e experiências que são vivenciadas por docentes e 

discentes (FOLARRI, 2010, LOPES; MACEDO, 2011). 

Concordamos com Gomes e Vieira (2009) e Lopes e Macedo (2011) que qualquer 

conceituação de currículo será sempre imersa num marco cultural e histórico e consistirá na 

dualidade existente entre o visível e o oculto, o aprender e o ensinar, o almejado e o possível, 

o saber escolar e o empírico, já que o currículo é um campo híbrido no qual ocorrem misturas 

de influências, estabelecem-se interdependências e produzem-se contestações. 

Diante do fenômeno da ambientalização da educação superior, a noção de currículo 

como um processo complexo, que envolve a interrelação de diferentes contextos, textos e 

discursos, ajuda-nos a refletir sobre as configurações culturais e curriculares contemporâneas, 

ao mesmo tempo em que nos permite identificar os hibridismos produzidos no cruzamento 

dos discursos ambientais e educacionais, que a cada dia ganham maior legitimidade e 

reconhecimento para conformar práticas escolares segundo os novos códigos da cidadania 

ambiental. 
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 EDUCAÇÃO AMBIENTAL BIOCÊNTRICA: UMA EXPERIÊNCIA 
COM PROFESSORES NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
 

Marcela Teixeira Godoy 

 
Resumo 
Esse estudo apresenta o relato de uma experiência vivenciada dentro de um projeto de extensão denominado 
“Alfabetização Científica em Ética Biocêntrica”. Trata-se de um curso ministrado a professores de Ciências e 
Biologia da Educação Básica Estadual. Pôde-se perceber como os animais não humanos são considerados na 
esfera de valores dos educadores e o quanto a Educação pode contribuir para a desconstrução do especismo no 
ensino. 
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BIOCENTRIC ENVIRONMENTAL EDUCATION: AN EXPERIENCE WITH 
TEACHING IN UNIVERSITY EXTENSION 

 

 
Abstract 
This sdudy presents a report of an experience in a project called “Alfabetização Científica em Ética 
Biocêntrica”(Scientific Literacy in Biocentric Ethics).  It was a course given to teachers from Basic Education 
areas in State of Paraná. It showed how  non human animals are considered by educators in their sphere of values 
and how education might contribute to the desconstruction of the speciesism in teaching. 
 
Keywords: Speciesism. Science Education. Animals. 
 
 
 
 
Introdução 

 

Os animais não humanos sofrem as conseqüências de um especismo eletivo e elitista 

desde os tempos mais remotos. A educação formal reforça esses preceitos ao reproduzir um 

modelo antropocêntrico em seus documentos oficiais, livros didáticos e currículos.  

Mesmo com autonomia para escolher a abordagem conceitual e metodológica que 

pautará suas aulas, a maioria dos educadores da Educação Básica vem apresentando 

resquícios da doutrina Cartesiana em seus discursos e suas práticas. Tal doutrina conseguiu 

degradar os animais não humanos. E os seguidores de Descartes, no mesmo século, foram 
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ainda mais longe ao afirmar que “os bichos não sentem dor. O gemido de um cão que apanha 

não constitui prova do sofrimento animal, assim como o som de um órgão não atesta que o 

instrumento sente dor quando tocado (Thomas, 2010)”. 

Quais os reflexos nos alunos e na comunidade de uma prática escolar baseada em 

conceitos especistas? Qual o papel do educador na disseminação de conceitos e atitudes que 

não levam em conta os animais não humanos em temáticas recorrentes em sala de aula como 

Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, alimentação e outros. Tais temas são 

exaustivamente abordados em sala de aula. Mas qual modelo de Ética predomina será que são 

profundamente abordados?    

Para responder essas e outras questões, elencaram-se alguns objetivos para esse 

trabalho: 

- Investigar qual modelo de Ética permeia a práxis dos professores interlocutores ao abordar 

os animais não humanos em suas aulas; 

- identificar os principais entraves para a adoção de um modelo de Ética Biocêntrica no 

âmbito educacional; 

- estabelecer parâmetros sobre o nível cognitivo de alfabetização científica em Ética 

Biocêntrica dos professores participantes; 

Discutir o tema relacionado aos animais não humanos nas aulas da Educação Formal 

sob uma perspectiva que vá além do antropocentrismo, do especismo e do utilitarismo ético, 

constitui-se em um dos maiores desafios da educação formal na contemporaneidade.  

Esse trabalho apresenta, portanto, reflexões sobre o papel do educador nesse processo. 

Através de uma experiência de extensão, foi possível perceber como a informação aliada ao 

conhecimento podem contribuir para a desconstrução de alguns preceitos que embasam o 

especismo e o antropocentrismo nas escolas. 

Tais reflexões possuem o propósito principal de iniciar uma discussão sobre o modelo 

ético que permeia as concepções e ações de educadores no Ensino de Ciências, tidos como 

formadores de opinião, para que se possa pensar uma educação ambiental fundamentada no 

respeito a todas as formas de vida.  
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Referencial Teórico 

Aqui nos deparamos com uma primeira consideração a ser feita a respeito da 

complexidade do tema: a importância do conhecimento interdisciplinar para auxiliar em 

qualquer discussão. Para isso, foi necessário recorrer a diferentes áreas do conhecimento para 

abordar a questão com a profundidade que merece. Infelizmente, com relação à área 

específica do Ensino de Ciências, sob uma perspectiva animalista abolicionista, as 

contribuições são escassas.  

Segundo Chassot (2003), a alfabetização científica como instrumento para a formação 

da consciência crítica, deve começar no Ensino Fundamental. Essa alfabetização passa 

essencialmente, segundo o autor, por novas exigências na seleção de conteúdos 

Em uma concepção de ensino que leve em consideração o abolicionismo animal e que 

repudie qualquer exploração, essa alfabetização passa pela responsabilidade do educador em 

selecionar os conteúdos e abordagens que darão conta de esmiuçar a temática da exploração 

animal com propriedade nas escolas. Certeza exagerada da própria virtude, mau gosto 

apelativo e ativismo irresponsável são, segundo Regan (2008), os principais entraves que 

fazem com que a temática relacionada aos animais não humanos, não seja discutida com a 

profundidade que merece em todos os setores da sociedade. Somando-se a falta de 

conhecimento e o desserviço de alguns setores da mídia, há a perpetuação de um modelo 

antropocêntrico, especista e utilitarista nas escolas da Educação Básica. 

A preservação ambiental está intimamente ligada aos interesses econômicos, portanto, 

utilitaristas. Quando a temática diz respeito à consideração dos animais não humanos, o 

quadro se agrava. Denis, (2010), argumenta sobre a responsabilidade do educador ao 

transmitir conhecimentos e exemplos baseados no antropocentrismo: Os jovens são herdeiros 

de um capital cultural familiar especista e a escola é reprodutora de um Habitus naturalizador da 

exploração animal intensificando o capital cultural familiar especista. Dessa constatação, duas 

questões se colocam:1.Como é possível a quase totalidade da população não parar por um 

instante para refletir sobre esse biocídio diário que ela está mergulhada? 2. Teriam os direitos 

animais, força pedagógica para reverter esse processo de banalização do mal e coisificação da 

vida?  
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Para Freire (2011), “a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 

automaticamente. Uma das tarefas da prática reflexiva é o desenvolvimento da curiosidade 

crítica, insatisfeita, indócil”. Diante disso, é imperativo questionar o papel do educador 

enquanto sujeito mediador e incentivador dessa criticidade. Deixar de abordar a temática 

relacionada aos animais não humanos, deixar de mostrar os bastidores da exploração animal 

em uma abordagem abrangente de Educação Ambiental, é ignorar a simbiose que existe entre 

as práticas perversas de exploração animal e a visão utilitarista e antropocêntrica de mundo; é 

compactuar com uma indústria de subjugação animal; é abordar a Educação Ambiental de 

maneira superficial, ignorando o contexto econômico e social em que se está inserido. 

Para contextualizar o presente estudo, os depoimentos dos interlocutores foram 

analisados sob a luz dos quatro modelos de ética contemporânea que balizam as ações em 

Educação Ambiental. Felipe (2009), define tais modelos abaixo: 

- Ética Antropocêntrica: tem em vista o bem do ser humano, colocado no centro e 

acima do bem de qualquer outro ser vivo; o atual momento de destruição de vidas não 

humanas é resultante desse modelo de ética;  

- Ética Senciocêntrica: inclui em seu rol de considerações todo ser capaz de sentir dor 

e sofrer; a autora percebe este modelo de ética como uma tentativa de ir contra o 

antropocentrismo mas seu limite é o fato de privilegiar somente aqueles que são capazes de 

sentir e expressar dor e sofrimento; 

- Ética Ecocênctrica: não chega a lidar com dilemas morais, pois os interesses de 

determinada espécie se sobrepõe aos interesses de um ser enquanto indivíduo sujeito de uma 

vida; é o modelo preconizado por Capra, Odum, entre outros, adeptos da Ecologia pura. 

- Ética Biocêntrica: desloca o eixo de interesse para o ser enquanto indivíduo sujeito 

de uma vida. Ou seja, não admite que a solução de qualquer conflito moral tenha somente em 

conta os interesses humanos; considera todos os seres vivos como sujeitos de direito, com 

valor intrínseco, independente da utilidade que esse ser tenha para o ser humano: 

Taylor, com sua ética biocêntrica, sugere que seja levado em consideração o 

valor inerente à vida de cada indivíduo, não significando isso que em 

hipótese alguma uma vida não possa ser eliminada. Mas a razão pela qual 

uma vida pode ser exterminada deve ser uma razão ética, descartando-se a 

hipótese de que interesses comerciais, estéticos, científicos ou de qualquer 

natureza antropocêntrica possam servir como pretexto para que tiremos a 
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vida dos outros. Isso vale para humanos, animais não humanos e 

ecossistemas naturais. Por isso a designação biocêntrica para tal proposta 

ética. (Felipe, 2009) 

 

Ao analisar como a Educação Ambiental é trabalhada na escola, percebe-se muito 

pouco desse modelo de ética biocêntrica e cada vez mais, uma adequação dos indivíduos ao 

sistema social em que estão inseridos. Brugger (2004), alerta para o “adestramento ambiental” 

que ocorre nas escolas, pois este exclui a dimensão moral, reduzindo a Educação a aspectos 

meramente técnicos que pouco ou quase nada contribuem para uma formação realmente 

crítica. Para Brugger, (2004): “infelizmente, é preciso admitir que adestramento em vez de 

educação é o que ocorre em diferentes níveis  e áreas do ensino formal no nosso país”. 

O especismo, conceito criado originalmente por Richard Ryder, nos anos 1970, pode 

ser considerado a forma de discriminação mais arraigada na humanidade, além de poder ser 

comparada a outros “ismos”, como o racismo e o sexismo, pois toda forma de discriminação, 

nesse sentido, envolve processos de desconsideração moral, mudando somente o sujeito a ser 

discriminado, o considerado diferente, e por isso, desprovido de direitos:  

“Especismo e racismo são ambas formas de preconceito baseadas nas 

aparências – se o outro indivíduo tem um aspecto diferente, então é 

considerado moralmente inadmissível. O racismo é hoje condenado pelas 

pessoas mais inteligentes e compassivas e parece simplesmente lógico que 

essas pessoas devam estender sua preocupação por outras raças a outras 

espécies também. Especismo e racismo (e na verdade sexismo) ignoram ou 

subestimam as semelhanças entre o discriminador e aqueles contra quem 

discrimina, e ambas as formas de preconceito expressam o descaso egoísta 

pelos interesses de outros e por seus sofrimentos.” (Ryder, 1983 trad. Felipe, 

grifo nosso) 

 

Felipe (2007) sugere a reflexão sobre dois desdobramentos do especismo, o elitista e o 

eletivo, ou afetivo. O especismo elitista “considera os interesses de sujeitos racionais sempre 

mais relevantes, pelo simples fato de que os sujeitos dotados da capacidade de raciocinar são 

membros da espécie Homo sapiens” (Felipe). Enquanto que o especismo eletivo ou afetivo 

considera importante defender os interesses de um animal, apenas quando sua figura ou forma 

de interação desperta no sujeito alguma simpatia, ternura ou compaixão. Na prática especista 
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eletiva, o sujeito permanece indiferente ao sofrimento dos animais que não se incluem no 

âmbito de sua predileção. (Felipe, 2007) 

Bravo (2008), em sua dissertação, estudou as concepções especistas presentes nos 

livros didáticos de Ciências. Os livros pesquisados apontavam a concepção especista como 

maioria.  

Metodologia e Discussão 

 

Os interlocutores da pesquisa foram vinte professores de Ciências da Educação Básica 

da Rede Pública do Estado do Paraná.  

Na primeira parte da intervenção, os professores participaram de uma entrevista semi-

estruturada direta, contendo questões referentes à abordagem sobre os animais não humanos 

em suas aulas. O instrumento de coleta de dados foi um roteiro com questões abertas e 

fechadas. Na segunda parte da intervenção, foi ministrado um curso com quarenta horas de 

duração e seguiu-se novo questionário com questões abertas e fechadas sobre a leitura que os 

professores fizeram de sua própria prática, e se houve alguma mudança de percepção com 

relação ao tema abordado. 

A oficina ofertada aos professores, além de promover o debate sobre qual modelo de 

ética predomina em suas práticas, trouxe informações que geralmente ficam escondidas nos 

cantos obscuros de nossa sociedade de consumo, no que se refere à nossa relação predatória 

com os animais. A seleção das temáticas para esse trabalho teve como base as categorias de 

maus tratos apresentadas no livro Jaulas Vazias, de Tom Regan (2006). Para tornar claro o 

caminho percorrido, a temática abordada restringiu-se ao aprofundamento dessas categorias, a 

saber:  

Animais como COMIDA: o principal objetivo dessa abordagem foi mostrar as formas 

ditas “humanitárias” de abate, esclarecer sobre o processamento dos mais diversos alimentos 

de origem animal que chegam aos nossos pratos, bem como as implicações de seu consumo 

em nossa saúde.  

Animais como ROUPAS: nessa categoria, o objetivo principal foi questionar a 

finalidade das peles e outros produtos de origem animal no vestuário. São mostrados, 

principalmente, os bastidores das indústrias de pele, e o ciclo de vida dos animais mais 

utilizados, desde seu nascimento, captura e morte para a indústria. 
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Animais como ARTISTAS: os “espetáculos” circenses que ainda utilizam animais 

estavam no centro da discussão que se pretende estabelecer com os estudantes. Origem e 

habitat dos animais, as mais variadas formas de “adestramento” e suas conseqüências foram a 

tônica desse tópico. 

Animais como COMPETIDORES: rinhas, corridas, rodeios e outras competições 

ilícitas e lícitas, foram trazidas à discussão, para a construção do conhecimento pelos próprios 

interlocutores sobre onde acaba a “tradição” e começam as crueldades. 

Animais como INSTRUMENTOS: nesse tópico, os professores foram levados a 

conhecer as principais leis e procedimentos existentes no cenário nacional e mundial a 

respeito da experimentação em animais na indústria e no ensino. Conheceram os principais 

procedimentos utilizados em nome da Ciência e do consumo. Conheceram métodos 

alternativos ao uso de animais, os principais mitos envolvendo a temática e souberam a 

definição e da existência da objeção de consciência. 

Foi ministrada também, durante o curso, uma oficina de culinária vegana, mostrando 

as diversas alternativas possíveis na alimentação.  

Foram passadas aos professores, várias referências complementares como sites, livros 

e vídeos sobre a temática abordada. 

No questionário inicial, as questões respondidas ficaram assim distribuídas: dez 

professores são licenciados em Ciências Biológicas, quatro possuem Licenciatura em Ciências 

com habilitação em Matemática, quatro possuem Licenciatura em Ciêncais com habilitação 

em Biologia e dois deles possuem Licenciatura em Química. Todos possuem curso de pós 

graduação em nível de especialização nas mais diversas áreas: Educação, Artes, Metodologia 

do Ensino, Morfofisiologia Animal, entre outras. Quinze professores trabalham há mais de 

dez anos com a disciplina de Ciências no Ensino Fundamental.  

No primeiro questionário, dos vinte professores participantes, todos disseram não 

abordar sob a ótica da Ética Biocêntrica, os conteúdos curriculares com seus alunos. Quase 

todos eles (dezesseis), antes do curso ser ministrado, consideraram o tema importante, mas 

não o consideraram um “conteúdo” que deva ser abordado na disciplina, justificando em 

seguida que faltaria tempo para os demais conteúdos. Isso fica claro na fala do entrevistado 

08: “não trabalho porque não sobraria tempo de trabalhar outra coisa e temos o conteúdo 

para vencer”. Essa fala demonstra o não entendimento da proposta que é trabalhar todos os 

conteúdos sob perspectiva biocêntrica e não, isoladamente. Todos os professores souberam 
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citar uma ou mais formas de maus tratos animais. As categorias mais lembradas por eles 

foram animais domésticos abandonados (08 professores), animais em extinção (03 

professores) e circos e rodeios (09 professores). Não houve qualquer menção sobre a 

exploração animal para testes na industria e no ensino, nem sobre a exploração de animais 

para consumo humano (carne, vestuário, ovos, e leite). Oito deles afirmaram que nunca 

utilizaram animais em suas aulas. Doze afirmaram já ter utilizado peixes comprados na 

peixaria e partes do boi que foram comprados em açougues ou conseguidos em matadouros. O 

entrevistado 05 comenta: “é indiscutível o interesse da criança quando ela abre uma minhoca 

viva para observar o sistema circulatório. Bem diferente de você mostrar uma figura”.  

Já no segundo questionário, aplicado após o curso, os resultados apontaram o seguinte: 

dezenove professores participantes consideraram de fundamental importância para suas aulas, 

abordar o tema relacionado à exploração animal. Dos vinte professores, dezoito relataram não 

saber que a indústria de exploração animal cometia tantas “atrocidades”. Isso fica claro na fala 

do professor 17: “o curso contribuiu muito para descortinar um mundo que eu não conhecia, 

principalmente na indústria de alimentos, cosméticos e medicamentos”. E do professor 14: 

“fiquei simplesmente chocada por haver tanta barbárie ao nosso lado e sermos coniventes 

através da omissão de informações. Com certeza, vou mudar a perspectiva de minhas aulas”. 

Um professor não considerou a temática relevante para ser trabalhada em sala de aula. 

Quando questionado, alegou a escassez de material didático e de informação; ainda relatou 

que “os animais foram feitos para servir ao homem” (professor 02), sem mais considerações. 

Dezoito professores disseram que não tiveram nada a respeito da temática nem sua formação 

inicial, nem em cursos de formação continuada. O entrevistado 09, com quinze anos de sala 

de aula, afirmou que “nem nos cursos relacionados às atividades complementares, após a 

formação inicial, houve qualquer um que fosse sobre o tema”. Considerando o tempo de 

magistério da maioria (quinze anos), esse panorama revela a falta de cursos e intervenções 

pedagógicas formativas sobre a temática.  

Dois professores disseram que nunca haviam pensado no assunto para a sala de aula. 

A totalidade dos professores concordou que, se tivessem na graduação tópicos sobre como 

abordar essa temática na Educação Básica, seria um fator decisivo para, mesmo que 

pontualmente, tratar de algumas questões com os alunos do Ensino Fundamental. Isso 

demonstra a necessidade urgente de se disseminar a discussão nos cursos de graduação e pós-

graduação. Quando questionados sobre como os professores vêem a relação entre Maus 

Tratos aos Animais e Meio Ambiente, doze admitiram a importância, mas, se tivessem que 
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escolher, priorizariam assuntos como água, poluição, lixo e animais em extinção. Essa 

concepção mostra como os assuntos arraigados socialmente dentro da temática Meio 

Ambiente ainda seriam privilegiados na ação docente. 

Quatorze professores demonstraram grande interesse em utilizar um material didático 

(slides, textos, referências) que fosse elaborado pelos acadêmicos da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa - UEPG. Dos vinte entrevistados, apenas um alegou que a Ética deve se 

ocupar somente das relações humanas e os demais consideraram que a Ética deve tratar das 

relações entre os seres humanos e entre estes e os animais.  

Todos os professores relataram que, sem perceber estão reproduzindo um modelo 

antropocêntrico ao trabalhar Educação Ambiental com seus alunos. Ficou claro que os 

professores sabiam de alguma forma como se dava a exploração animal nas categorias 

abordadas. Mas a maioria não fazia idéia do que ocorre de fato, nas indústrias de 

entretenimento, ensino, pesquisa, alimentícia, entre outras. Isso chama a atenção para o papel 

da mídia nesse processo, que esconde a face mórbida e imoral da exploração, camuflando os 

interesses escusos de uma minoria. Dezenove educadores mostraram-se receptivos à mudança 

de paradigma a partir das informações obtidas no curso. E propuseram-se a aplicar em suas 

aulas, os conhecimentos obtidos no curso através de diferentes abordagens metodológicas. 

Processo que será acompanhado na segunda parte dessa pesquisa. 

 Vale ressaltar que, alguns professores, que, no início do curso, hostilizavam a temática, 
faziam piadas sobre ativistas e etc, à medida que as informações e slides eram trabalhados, foram 
silenciando até revelarem as seguintes concepções em seus discursos finais: 

“ As informações a respeito do tema, foram um balde de água fria nas nossas 

concepções já arraigadas. Me fez rever toda minha prática de anos” (Professor 01) 

“ eu não sabia quase nada a respeito. Só o que vemos na mídia, ou seja, nada da 

realidade da exploração dos animais” (Professor 04). 

“não é possível ficar impávida frente a essas informações. O ensino de Ciências está 

intimamente ligado a tudo o que vimos” (Professor 13). 

“o curso me sensibilizou. Foi muito válido. Confesso que sou outra pessoa. A 

consciência já acusa no cotidiano, quando executamos atos antes considerados simples, 

como comer carne em uma refeição. Não vou aderir do dia para a noite, mas com certeza 

isso já esta refletindo em minha sala de aula também” (Professor 10) 
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 “é necessário uma carga horária maior. O tema é muito importante. E 
agora vi que necessitamos urgente de capacitação” (Professor 16). 

Considerações Finais 

A abordagem pedagógica dos Direitos Animais no ensino de Ciências parte de uma 

reflexão sobre a atual concepção de ética que fundamenta a prática pedagógica. Longe de 

incentivar o esvaziamento de conteúdos científicos ou doutrinações, o que se propõe nesse 

trabalho é o resgate de práticas pautadas em conhecimentos científicos, os quais podem 

fundamentar a reflexão sobre os animais não-humanos.  

  O presente trabalho traz uma reflexão inicial sobre o enfrentamento dos maus tratos 

aos animais pelo educador de Ciências, o que requer um estudo sobre a origem de suas 

opiniões e ações, dentro de uma civilização que cresceu pautada na naturalização do uso 

animal, na conseqüente desconsideração dos seus direitos e no entendimento das formas de 

seu uso como bem cultural. 

A abordagem dos direitos dos animais sob a luz da ética biocêntrica, para que seja 

contemplada no ensino de Ciências, necessita de uma reflexão sobre o referencial ético de 

cada educador, esclarecendo os desdobramentos das suas relações com as demais espécies, 

não somente no cotidiano escolar, mas em seu dia a dia, como cidadão.  

Este educador possui um forte poder de influência nos educandos e na comunidade 

escolar, inevitável em sua função, por isso pode contribuir de forma decisiva para posturas de 

não-violência e de respeito ao próximo, seja este humano ou não. 

A abertura para essa discussão no ensino de Ciências pode propiciar a problematização 

sobre a questão da exploração e conseqüentemente dos direitos animais, propiciando aos 

educandos a tomada de suas próprias decisões. Diante do papel do educador, de selecionar e 

reconstruir com seus educandos os conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade caberá ao mesmo considerar a violência generalizada contra os animais uma 

abordagem relevante em sua práxis cotidiana. A alfabetização científica em ética biocêntrica é 

uma ferramenta complexa, mas possui força pedagógica suficiente para reverter o quadro 

atual de um currículo baseado em concepções antropocêntricas, especistas e utilitaristas de 

Educação Ambiental.  

As informações levantadas e analisadas neste trabalho procuraram mostrar que o 

abolicionismo animalista pode ser entendido como um referencial importante enquanto 
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abordagem metodológica e conceitual no ensino de Ciências, não necessitando, portanto, de 

uma consideração como conteúdo específico, que venha a competir em espaço no 

planejamento da disciplina.  

A produção de material educativo especializado de qualidade sobre Ética Animal, 

Abolicionismo Animal e Maus Tratos de Animais, encontra-se em franca expansão. Não há 

mais como abordar Educação Ambiental sem fazer uma referência mínima a essa 

problemática. A sonegação de informações sobre o tema, a desinformação e a banalização da 

vida animal (inclusive humana), fazem com que o professor encontre certa dificuldade de 

trabalhar com propriedade. Mas faz-se urgente e necessário começar. 

Informação sobre a temática existe. Mas jamais se deve admitir a idéia de que ter 

informação em si é suficiente, porque a informação sozinha não produz consciência crítica. A 

mediação de um educador competente que acredite no que está fazendo é obviamente, 

fundamental. Ler sobre e aprofundar-se em qualquer temática relacionada ao abolicionismo 

animalista, pode levar qualquer educador antropocêntrico a sair de sua “zona de conforto” 

devido à exposição de uma realidade muito próxima. Depois que se adquirem conhecimentos 

irrefutáveis sobre determinada (e cruel) realidade imposta aos animais não humanos, é 

impossível ficar alheio. Se o educador segue os preceitos de dignidade moral, ética e 

profissional, que deveriam ser primordiais em sua função de educar, ele é compelido a sair de 

sua ignorância (que o protege) e passar a uma Educação Ambiental baseada no respeito a 

todas as formas de vida.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA: PROJETO “DIREITO DO 
CONSUMIDOR – APRESENTANDO NOÇOES BÁSICAS À 

COMUNIDADE ESCOLAR”  
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Resumo 
O presente artigo tem por objetivo apresentar o projeto “Direito do Consumidor – apresentando noções básicas à 
comunidade escolar”, o qual se desenvolveu em quatro edições, no período de 2008 a 2011, como atividade de 
extensão complementar à disciplina de Direito do Consumidor, ministrada na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Pretende também demonstrar a conexão do projeto com a 
Educação Ambiental como instrumento de emancipação e transformação social. A partir dos resultados obtidos 
em cada edição do projeto pode-se verificar a contribuição do mesmo na promoção da conscientização a qual 
estabelece uma nova atitude ética em estreita sintonia com a definição de cidadania estabelecida pela educação 
ambiental.  
 
 
Palavras-chave: Ensino Jurídico. Educação Ambiental. Direito do Consumidor. 
 
 
Abstract 
This article aims to present the project "Consumer Law - presenting basic notions to the school community," 
which was developed in four editions in the period 2008 to 2011 as an extension activity complementary to the 
discipline of Consumer Law, taught the Faculty of Law at the Federal University of Rio Grande - FURG. It also 
seeks to demonstrate the connection of the project with the Environmental Education as an instrument of 
emancipation and social transformation. From the results obtained in each edition of the project can verify the 
contribution of the same in promoting awareness which establishes a new ethical attitude in close harmony with 
the definition of citizenship established by environmental education.  
 
 
Keywords: Legal Education. Environmental Education. Consumer Law. 
 
 
 
Introdução 
 

Este trabalho apresenta e analisa o projeto “Direito do Consumidor – apresentando 

noções básicas à comunidade escolar”, o qual se desenvolveu em quatro edições, no período 

de 2008 a 2011, como atividade de extensão, complementar à disciplina de Direito do 

Consumidor, ministrada na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG. 

A partir de uma conexão estreita com a Educação Ambiental, pretende-se revelar a 

capacidade do projeto desenvolvido servir à emancipação e transformação da realidade social 

posta. 
                                                 
1 Universidade Federal do Rio Grande – FURG; simonefreire@furg.br 
2 Universidade Federal do Rio Grande – FURG; vanessac@vetorial.net 
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Assim, num primeiro momento apresenta-se o projeto e sua inserção na Educação 

Ambiental, para num segundo momento analisar a contribuição da atividade na  

conscientização dos acadêmicos de Direito, formando sujeitos ecológicos e, estabelecendo 

uma ética em harmonia com a definição de cidadania fixada pela Educação Ambiental. 

 
O Projeto Sob O Olhar Da Educação Ambiental 

 

A Lei n. 8078/90 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor – em vigor desde 

1991, regula a relação jurídica de consumo estabelecendo um viés protetivo ao consumidor, 

sujeito considerado vulnerável nesta relação, por determinação da própria lei3. Para efetivar 

esta proteção  criou um microssistema civil, penal, administrativo, e, processual. Além disso, 

fixou uma série de direitos  ditos básicos, os quais devem ser observados pelo mercado sob 

pena de responsabilidade. Tão logo a publicação da lei, foi criada no curso de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande, a disciplina de Direito do Consumidor, oferecida na 

modalidade optativa aos acadêmicos da quinta série. No desenvolvimento da disciplina são 

realizados estudos da legislação específica, incluindo-se nas reflexões a doutrina e 

jurisprudência correlatas. 

Dos debates surgidos em sala de aula, a partir de 2008, passou a integrar as atividades 

da disciplina, como atividade complementar, o projeto “Direito do Consumidor: apresentando 

noções básicas à comunidade escolar”, objetivando de forma específica: apresentar à 

comunidade escolar o Código de Defesa do Consumidor como um microssistema protetivo; 

descrever a relação jurídica de consumo a partir de seus elementos (consumidor, fornecedor e 

objeto); falar sobre o direito de escolha do consumidor, exercida a partir da informação 

correta, legível e clara; divulgar os direitos básicos do consumidor; narrar práticas abusivas 

comuns no mercado e modos de combatê-las; e, apontar locais que podem ser buscados para o 

exercício dos direitos apresentados. Também, foi objetivo do projeto verificar a percepção 

pelos acadêmicos de seu papel de efetivação da transformação social através da educação. 

Desenvolvido em todas as edições em colégios públicos, estaduais ou municipais, e 

atingindo um público desde o 4º ano do ensino fundamental até o ensino médio, inclusive 

profissionalizante4, o projeto se organizou em três momentos. Apresentou uma fase 

                                                 
3 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; [...] 
4 O projeto se desenvolveu na cidade do Rio Grande, de 2008 a 2011, respectivamente nos colégios: Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Helena Small (2008); Instituto de Educação Juvenal Muller (2009); Escola Técnica Estadual Getúlio 
Vargas (2010); e, Escola Estadual de Ensino Fundamental Agnella do Nascimento (2011). 
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preparatória para discussão e organização do material; uma fase executória, que se deu com a 

apresentação do projeto cumprindo com a maior parte dos objetivos propostos; e, finalmente,  

uma fase de análise e reflexão dos acadêmicos sobre a prática realizada, momento em que os 

acadêmicos deveriam avaliar a proposta, sua receptividade e sua percepção acerca da mesma. 

. De tudo, o projeto buscou contribuir para a construção de um espaço de conhecimento, 

reflexão e debate ambientalizado e conectado as necessidades sociais. 

Neste sentido a estreita relação da atividade realizada com a Educação Ambiental, 

inclusive porque há muito se afasta do conceito de Educação Ambiental um viés estritamente 

biológico, para que seja compreendida em toda amplitude que a compõe. Nas palavras de 

Reigota (2009, p. 14), a Educação Ambiental  

deve ser entendida como educação política, no sentido de que ela reivindica 
e prepara cidadãos e cidadãs para exigir e construir uma sociedade com 
justiça social, cidadanias nacional e planetária, autogestão e ética nas 
relações sociais e com a natureza. 
 

Ou seja, é a Educação Ambiental um “instrumento de transformação social para se 

atingir a mudança ambiental.” (LOUREIRO, 2009, p.12). Este olhar da Educação Ambiental 

como instrumento de mudança se dá na medida em que é reconhecida a partir do 

compromisso social que assume, qual seja, superar as desigualdades a partir de uma nova 

postura ética que busca a dignidade nas relações com o outro e com a natureza. Portanto, ela 

deve ser um ato político voltado para a transformação social. 

Tomando o fato de a maior parte da população brasileira não ter acesso à educação 

formal e não formal, mas pelo contrário, viver à margem do conhecimento, pode-se observar 

uma crescente degradação das condições de vida, refletindo aí uma crise ambiental. Dados do 

CENSO 2010 ratificam o distanciamento entre a educação formal, como por exemplo, no caso 

do Rio Grande do Sul, como se verifica na tabela abaixo (IBGE): 
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Ora, o quadro supra apresentado descreve com clareza o percentual de acesso ao 

conhecimento, o que reflete também na maior facilidade ou dificuldade de apreender a 

educação não formal.  Aliás, vem ao encontro do fato de que a própria doutrina aponta a 

impossibilidade de resolver as crises ambientais instaladas sem que se dê uma mudança nos 

sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pelo sistema 

econômico posto. 

Portanto, cabe a educação um papel indispensável nesse processo de complexidade 

ambiental para gerar mudança e formar uma nova consciência. JACOBI (2003, p. 190) a 

respeito afirma que  

Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade 
para compreender a gestação de novos atores sociais que se mobilizam para 
a apropriação da natureza, para um processo educativo articulado e 
compromissado com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa 
lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas do 
saber. Mas também questiona valores e premissas que norteiam as práticas 
sociais prevalecentes, implicando mudança na forma de pensar e 
transformação no conhecimento e nas práticas educativas. 
 

Assim, o projeto desenvolvido se insere neste olhar da Educação Ambiental, como 

uma concepção de meio ambiente em que – considerando sua totalidade contemplando 

diversas dimensões que se interpenetram e se complementam de forma sistêmica – promove a 

necessária conscientização na relação entre o eu e o outro pela prática social reflexiva 

amparada em fundamentos teóricos relevantes. 

Assim, no projeto em questão, a Educação Ambiental proporciona uma reflexão em 

torno da questão ambiental como educação política, e do jurista que através desta consciência 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 229



ambiental transformadora se vê então como agente atuando em prol do direito fundamental ao 

meio ambiente refletido na sustentabilidade. 

Observe-se que é indiscutível a interconexão estabelecida entre a Educação Ambiental 

e o Direito, mormente considerando a permeabilidade e complementaridade que se dá entre 

seus objetivos e princípios, redundando ao final na busca pela transformação social já 

referida. 

Esta eficácia pretendida na relação do Direito com a Educação Ambiental se 

implementa a partir de uma nova concepção de ensino jurídico pautada em conteúdos e 

práticas que fomentem a reflexão critica enfrentando desta forma os problemas sociais. Ou 

seja, “esta práxis é entendida como a atividade concreta através do qual o sujeito modifica a 

realidade e se modifica, agindo reflexivamente e assim se afirmando no mundo.”(VALLE, 

2010, p. 75). 

Aliás, diga-se que essa nova concepção de ensino jurídico vem ao encontro, 

especificamente no ensino superior, ao que estabelece desde 1977 a Conferência de Tbilisi, 

quando em sua Recomendação n. 13 determinou fosse estimulada a aplicação de um 

tratamento interdisciplinar ao problema fundamental da correlação entre o homem e a 

natureza, em qualquer disciplina. 

Sob o mesmo viés está estabelecida entre os objetivos do ProNEA a promoção de 

“processos de educação ambiental voltados para valores humanistas, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação cidadã na construção 

de sociedades sustentáveis” (2005, p.39) 

Ora, 
[...] tal desafio conduz à necessidade de se manter os professores educadores 
e capacitadores, sensibilizados e capacitados para trabalhar com seus alunos 
a compreensão de seus problemas e riscos socioambientais, o impacto que 
causam no ambiente, em escala local e global, assim como perceberem a 
interdependência dos problemas e da necessidade de estabelecimento da 
cooperação e dialogo entre os diferentes saberes e disciplinas para poder 
intervir gerando mudança. (VALLE, 2010, p. 80) 
 

Diante do exposto, o projeto foi desenvolvido sob uma perspectiva emancipatória, e, 

portanto, transformadora da Educação Ambiental, cuja característica que melhor identifica 

sua prática no ensino superior é a interdisciplinaridade, eis que esta integra campos de 

conhecimento e experiências, facilitando a pretendida compreensão reflexiva e critica da 

realidade. 
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Tal abordagem crítica da Educação Ambiental permitiu o rompimento com a realidade 

posta, adotando um posicionamento de reflexão permanente, e, assim, construindo 

conhecimentos para a emancipação e transformação da sociedade. 

Destarte, o projeto ora apresentado se adequou perfeitamente a compreensão desta 

Educação Ambiental, eis que “o trabalho docente está impregnado de intencionalidade, pois 

visa à formação humana por meio de conteúdos e habilidades, de pensamento e ação, o que 

implica escolhas, valores, compromissos éticos.” (CARVALHO, 2004, p. 16). 

 

 A Percepção Dos Acadêmicos De Direito  
 

É incontroversa, como se verificou, a estreita relação entre o projeto desenvolvido e a 

Educação Ambiental. Como dito, um dos objetivos do projeto foi a verificação da percepção 

pelos acadêmicos de direito de seu papel de efetivação da transformação social através da 

educação. 

Para tanto, na última etapa, os alunos avaliaram não apenas a proposta, mas também a 

receptividade do público-alvo, assim como sua percepção acerca da mesma. 

Para averiguação destes registros optou-se pela análise textual discursiva, método de 

pesquisa qualitativa que  
pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de 
uma analise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação. Não pretende 
testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a 
intenção é a compreensão, reconstruir conhecimentos existentes sobre os 
temas investigados. (MORAES; GALIAZZI, 2007, p.11) 
 

Neste sentido, a análise textual discursiva se apresenta como o instrumento adequado 

ao trabalho aqui proposto, visto que “pode ser concebida como um processo auto-organizado 

de produção de novas compreensões em relação aos fenômenos que examina” (MORAES; 

GALIAZZI, 2007, p.46) 

Por essa metodologia, pode-se afirmar que é ela pensada a partir de duas fases: a 

desconstrução, onde se dá a análise do texto; e, a reconstrução, onde se estabelece a síntese da 

compreensão do fenômeno. 

Assim, no primeiro momento desta etapa do projeto passou-se a desconstrução dos 

relatos para que se destacassem seus elementos constituintes, para logo em seguida 

empreender o processo de unitarização, chegando a construção de significados. 
[...] a unitarização é parte de um esforço hermenêutico de interpretação de 
um conjunto de textos. É neste sentido uma reconstrução que implica o 
envolvimento ativo do pesquisador. É um exercício de mergulho num 
discurso.  Em suas leituras e interpretações, o pesquisador recorre as suas 
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teorias, sejam conscientemente assumidas ou implícitas. O processo de 
desconstrução dos textos, no sentido do aprofundamento da compreensão, 
constitui uma construção do pesquisador, exigindo dele um esforço 
constante de inferência e interpretação. A inferência possibilita estabelecer 
pontes entre os textos e o contexto. Ao mesmo tempo, a necessidade de se 
considerar o contexto, e de forma mais ampla os determinantes históricos 
que condicionam a produção e interpretação dos textos, estabelece limites às 
interpretações do pesquisador. Suas leituras, mesmo que exijam seu 
envolvimento ativo e participativo, são condicionadas pelo contexto e pelos 
discursos em que os textos analisados se enquadram. (MORAES; 
GALIAZZI, 2007, p.56-57) 
 

Diante deste contexto, três aspectos percebidos na atividade desenvolvida mereceram 

ser destacados porque pontuaram praticamente todos os relatos, em todas as edições do 

projeto. 

O primeiro diz respeito a percepção dos acadêmicos do desconhecimento da sociedade 

acerca dos seus direitos5: 
 “Por meio da realização desse projeto foi possível perceber o 
desconhecimento da sociedade quanto a existência de seus direitos 
enquanto consumidores.” 
 
“[...] deixava claro que o exercício daqueles direitos somente necessitava de 
maior conhecimento acerca dos mesmos [...]” 
 
“[...] em contrapartida, era notório o desconhecimento dos mesmos quanto 
as práticas consumeristas e suas obrigações.” 
 
“[...] pois naquele momento deu para perceber o quão desassistida nossa 
população, no que diz respeito aos seus direitos [...]” 
 
“No tocante a matéria, é visível que a população  não toma conhecimento 
de seus direitos básicos de consumidores [...].” 
 
“Notório a inexperiência e o desconhecimento sobre o assunto dentro do 
grupo de alunos que assistiu a apresentação em sala de aula [...].” 
 

Além desta constatação, verificou-se também que os alunos mantém uma visão 

fragmentada da sociedade vendo-se privilegiados pelo acesso ao conhecimento: 

“O trabalho realizado trouxe uma grande oportunidade ao grupo, ao dar-lhe a 
chance de manter contato com cidadãos que pouca proximidade mantém 
com temas jurídicos.” 
 
“A atividade mostrou-se reveladora para ambos. Para estes, pois tomaram 
consciência de algumas, das muitas prerrogativas de cidadão as quais 
nem sabiam que possuíam.” 
 
“De nossa parte, o que entendemos como válido, foi o fato de estudantes 
[...] terem ido até uma escola tratar sobre direito do consumidor para 

                                                 
5 Grifos nossos. 
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diversas pessoas que, além de não estarem cientes de seus direitos, 
também vão ser expoentes dessa relação consumerista.” 
 
“Ademais, percebeu-se através que o presente trabalho levou as pessoas 
informações que em muito eram desconhecidas,relativas aos seus 
direitos.” 
 
“Primeiramente podemos apontar que o contato com os alunos nos ensinou 
o quanto a comunidade é desconhecedora de seus direitos mais básicos 
[...]” 
 
“[...] acreditamos que o projeto do qual participamos [...] é uma forma 
maravilhosa de retribuirmos e contribuirmos para uma parte da 
sociedade não habituada com as normas jurídicas e, também, pouco 
ciente de seus direitos.” 
 
“Todos pareciam ávidos pelo conhecimento de seus direitos. Os 
questionamentos que ali foram feitos nos fizeram entender as dúvidas e os 
anseios de pessoas de diversas formações sociais e culturais, e, também, 
o quanto almejam a salvaguarda e os esclarecimentos sobre as regras 
que definem o certo e o errado, e, logo, o justo às suas vidas.” 
 
“A oportunidade concedida pelo projeto foi fascinante [...] na sensação 
positiva de contribuir, mesmo que de maneira remota, com a sociedade, 
ainda tão carente de informação e acesso aos seus direitos.” 
 
“Ao entrarmos em contato com uma realidade completamente diferente 
da qual estamos acostumados percebemos [...] o quanto as pessoas, de 
um modo geral, são carentes de informação.” 

 

Finalmente, restou claro na análise dos relatos a constatação de um protagonismo da 

transformação social que pode ser atingido através do conhecimento6: 
“Foi possível constatar que o acesso à justiça está ligado as questões 
socioeconômicas e educacionais, pois,o desconhecimento do direito 
restringe o uso da justiça e reduz a democracia.” 
 
“[...] permite à comunidade escolar uma aproximação com estudantes de 
ensino superior, em especial os estudantes de direito, e a forma como o 
curso da Faculdade de Direito pode ser transformadora da realidade 
social das pessoas.” 
 
“Em relação a valia do projeto, acreditamos que se tratou de experiência 
única porque nos fez ver na prática a por vezes imperceptível função 
social do direito.” 
 
“Desse modo, entendendo o mundo como uma imensa,e delicada, relação de 
direitos, faz-se necessária uma educação de qualidade para que se 
compreendam as interações nas quais estamos imersos, bem como se 
possa buscar uma existência mais digna, com a capacidade de 
exercermos na plenitude nossa condição de cidadãos, detentores de 
direitos. E foi isso que a atividade almejou, levar cidadania.” 

                                                 
6 Grifos nossos. 
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“Concluindo, em suma, acreditamos que o trabalho proposto vai de 
encontro a um dos papéis primordiais da universidade pública, que é a 
aproximação desta com a sociedade desassistida [...].” 
 
“Por fim,o trabalho  mostrou-se importante para promover a interação 
entre o direito e a sociedade. [...] trabalhos como este mostram que aquele 
trabalho com o direito não deve encastelar-se dentro da pomposa linguagem 
jurídica, tampouco usar a lógica formal das teorias doutrinárias e correntes 
jurisprudenciais. Há o dever de que quem faz o direito acontecer na 
prática, de torná-lo acessível e um meio de promoção da justiça e paz 
social.” 
 
“[...] a oportunidade criada permitiu conhecer e compreender melhor a 
realidade social em que iremos atuar enquanto profissionais na área do 
Direito, estreitando o vínculo Universidade/Sociedade e fortalecendo 
nosso papel de estudantes e futuros bacharéis como agentes 
indispensáveis à transformação social.” 
 
“Assim, foi possível observar que mesmo não possuindo um conhecimento 
muito amplo7, sabemos coisas que fazem a diferença para muitas 
pessoas.” 
 
“Enfim, foi possível verificar que o direito somente existe se colocado em 
prática, não é possível falar em democracia sem entender a dificuldade a 
que estão sujeitos os mais carentes e que necessitam da justiça. Assim, 
finalmente parabenizamos [...] pelo projeto que visa a inclusão social entre 
o direito e a comunidade, sempre buscando permitir integração [...].” 
 
 “Em segundo lugar, o quanto permanecemos de certa forma, bitolados por 
códigos e doutrinas e não percebemos a realidade que está a nossa volta. 
Ao entrarmos em contato com uma realidade completamente diferente 
da qual estamos acostumadas, percebemos a verdadeira função social do 
Direito [...]” 
 
“Inegável, portanto a importância de atividades como esta, na busca de 
aproximar a comunidade da Universidade tornando-a formadora de 
cidadãos mais conscientes de seus direitos. Não se pode olvidar que é 
função do operador do direito ser o formador de cidadania, sendo 
multiplicador do saber jurídico para cidadãos [...]. Fica a lição de que o 
Direito não se encerra na Academia, e não teria razão de existir se assim 
o fosse.” 
 

Da desconstrução dos relatos, destacando seus elementos comuns, se pode, num 

segundo momento descrevê-lo e interpretá-lo, construindo uma nova perspectiva semeada a 

partir da constatação de uma realidade social diversa da pensada pelo grupo, onde há 

desconhecimento de direitos básicos, para logo em seguida perceber a importância do 

conhecimento trabalhado dialeticamente, o que por sua vez, fez despertar nos acadêmicos a 

                                                 
7 Importante esclarecer que a atividade se desenvolveu no início do segundo semestre, o que, considerando que se trata de 
disciplina anual, significa na metade da disciplina. 
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consciência de sujeitos ecológicos porque detentores de um conhecimento que os torna aptos 

a promoverem a transformação social que dignifica o ser humano. 

Considerações Finais 

 

Ao longo do texto restou incontroverso que o projeto “Direito do Consumidor – 

apresentando noções básicas à comunidade escolar”, o qual se desenvolveu em quatro 

edições, no período de 2008 a 2011, é um projeto de educação ambiental, entendida esta como 

educação política que trabalha pela e para a construção de uma cidadania substantiva 

permeada pela ética nas relações. Educação ambiental, portanto, compreendida como hábil 

instrumento de transformação social. 

Neste sentido a adequação do projeto descrito vez que serviu à reflexão em torno da 

questão ambiental exatamente a partir desse fundamento de educação política, fomentando o 

debate dialético no enfrentamento dos problemas sociais. 

Ao longo da atividade, e, especialmente na etapa dos relatos dos acadêmicos percebeu-

se o rompimento com o paradigma que afasta o direito da realidade social. A percepção dos 

acadêmicos acercadas atividades fez revelar inicialmente, com certa surpresa, a ausência de 

conhecimento dos direitos mais básicos pela sociedade. Logo em seguida, restou também 

claro que a falta de conhecimento daqueles direitos que consagram o princípio da dignidade 

da pessoa humana, entre outros, despertou uma consciência da possibilidade de o 

conhecimento ser utilizado para transformação social, consciência esta que foi percebida na 

reflexão dialética entre teoria e prática.  

Indiscutível, portanto, o papel da Educação Ambiental neste contexto, abraçando a 

transformação da reflexão jurídica, visto que  

A Educação Ambiental transformadora possui um conteúdo emancipatório, 
em que a dialética entre forma e conteúdo se realiza de tal maneira que as 
alterações da atividade humana vinculadas ao fazer educativo impliquem 
mudanças individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 
econômicas e culturais. Por isso situa o sujeito como agente de 
transformação da realidade; aquele que faz; age transformando o meio/a 
sociedade. Tem por finalidade a sustentabilidade da vida, a atuação política 
consciente e a construção de uma ética que se afirme como ecológica 
(CAPORLINGUA, 2010, p. 92). 
 

Assim, a atividade reafirmou a necessidade de uma reflexão crítica em sala de aula 

propiciando ao acadêmico atividades que fomentem o sentimento de pertencimento social e 

de protagonista das transformações que pode atuar em sua comunidade. 
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ENSINO DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: TEMPOS DA ESCOLA E DA VIDA 
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Resumo 
Este trabalho busca analisar o ensino de ciências com foco na Educação Ambiental, relações sociais e cotidianas 
dos educandos de uma escola do campo de Ensino Fundamental do interior de Roque Gonzales, RS. Também 
convida os educadores, leitores deste artigo, a fazer uma reflexão epistemológica sobre a prática pedagógica 
relacionada à organização do conhecimento escolar com as questões socioambientais. Para tanto é abordada a 
Situação de Estudo - SE no sentido de desenvolver um trabalho de conscientização ambiental para as aulas de 
ciências de forma contextualizada. A prática observada mostrou-se eficiente devido apresentação reflexiva das 
seguintes categorias com base na Análise Textual Discursiva: 1) o sentido da SE; 2) o ensino de ciências na 
perspectiva socioambiental, no qual se apresenta uma pesquisa de ação prática através de entrevista e 
questionário feito pelos estudantes aos agricultores sobre os agrotóxicos e 3) a problematização das questões 
sociais e ambientais, com vistas a: rupturas homogeneizantes no contexto escolar; relações de práticas sociais no 
cotidiano escolar; valorização da educação planetária e responsabilidade social, crítica e ecológica. O caminho 
apontou para uma aprendizagem mais significativa da realidade escolar e cultural do conhecimento devido 
avaliação dos saberes e conceitos de ciências, que se comunica entre si, com a vida e com o mundo. 
 
 
Palavras-chave: Situação de Estudo. Abordagens Socioambientais. Ensino de Ciências. 
 
 
 
Abstract 
This work aim at analyze the science teaching with the focus on Environmental Education, social and daily 
relations of students from Elementary School level  in a countryside school in Roque Gonzales, RS. Also invite 
teachers, readers of the article, to make an epistemological reflection about pedagogical practice related to the 
organization of school knowledge with socio-environmental questions.  To this way, the Situation of the Study –
SS is approached in order to develop a work of environmental awareness to the science classes in a 
contextualized way.  The practice observed showed to be efficient due to the reflexive  presentation of the 
following categories based on the Discursive Textual Analysis: 1) the purpose of SS; 2) the teaching of science 
in the socio-environmental approach, in which it presents a research of practice action trough interview of 
questionnaire did by the students to the farmers about pesticides and 3) the problematization  of social and 
environmental questions, with : homogeneous ruptures in the school context; relations of social practice in the 
school  context; valorization of planet education and social responsibility, critic and ecology. This work pointed 
out a more significant knowledge of the school reality and cultural knowledge due to the assessment of 
knowledge and science concepts that communicate among them, with life and with the world. 
  
 
Keywords: Study Situation, Socio-environmental Approach, Science Teaching. 
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Introdução: O Sentido da Situação de Estudo 
 

Através de um exercício reflexivo e processual referente ao ensino de ciências com 

foco na Educação Ambiental (EA), foram observadas e analisadas as aulas do 6º e 7º ano, 

durante um bimestre, num total de vinte e quatro aulas, (do qual foram feitos recortes) em 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental2, localizada no interior de Roque Gonzales, 

RS. Para tanto, foi elaborado um diário de campo, do qual se produziu os dados por meio da 

Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007) recorrentes para apresentação de 

algumas categorias, como: 1) o sentido da SE, 2) o ensino de ciências na perspectiva 

socioambiental, 3) a problematização das questões sociais e ambientais, além das 

considerações finais. Cabe destacar a importância do desenvolvimento da Situação de Estudo 

(SE) nesta pesquisa, titulada de: “Escola do campo e as relações socioambientais” para 

integrar a escola do campo na possibilidade de alavancar a EA aos conceitos escolarmente 

construídos com a realidade vivenciada dos educandos. Assim como uma SE precisar ser 

construída, as “categorias constituem conceitos abrangentes que possibilitam compreender os 

fenômenos, que precisam ser construídos pelo pesquisador” (MORAES; GALIAZZI, 2007, 

p.29), pois não são encontrados prontos no texto ou contexto. 

A SE é uma proposta de reorganização do currículo escolar diferenciada, a qual parte 

da identificação de uma situação de alta vivência dos estudantes, que seja conceitualmente 

rica para diferentes áreas das ciências, buscando um ensino com característica interdisciplinar 

e contextualizada, mediante a significação de conceitos de vários campos disciplinares. De 

acordo com Maldaner e Zanon, uma SE pode contemplar: “[...] essa complexidade que é o 

trabalho pedagógico escolar. Pelo fato de partir da vivência social dos alunos, ela facilita a 

interação pedagógica necessária à construção da forma interdisciplinar de pensamento e à 

produção da aprendizagem significativa” (2004, p.58). 

A elaboração e desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem por meio da 

proposta de SE, se configura de maneira significativa, pois pode proporcionar tanto ao 

professor quanto aos educandos a reflexão sobre um determinado tema, e a ressignificação 

dos conceitos científicos relativos a ele. Desta forma, o professor organiza as aulas para um 

bimestre, trimestre ou período, no qual planeja uma SE com começo, meio e fim, culminando 

com a avaliação no coletivo da sala de aula. 

                                                 
2A autorização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido consentido pela diretora da escola e as duas 
turmas (6º e 7º ano) está com a professora/pesquisadora e autora deste artigo, referente à observação das aulas 
para produção dos dados desta pesquisa. 
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Neste caso, uma das formas promissoras de pensar a função educativa na escola diz 

respeito a induzir ações concretas que possibilitem a formação de atitudes e valores, 

articuladamente ao desenvolvimento do currículo escolar. Neste sentido, a SE proposta pela 

professora de ciências da escola acompanhada intencionou desenvolver uma investigação 

crítica da realidade local/global, além da conscientização para a preservação dos recursos 

naturais, redução do consumo induzido, escolha adequada dos alimentos, redução do uso da 

energia elétrica e atitudes para evitar o desperdício e a poluição dos ambientes. Na perspectiva 

de contribuir para a melhoria da qualidade da vida, frente à visão de um futuro a partir do que 

é possível fazer e mudar atualmente. 

A atenção aos cuidados parte da visão de que a água, o ar e o solo estão ficando cada 

vez mais poluídos (conceitos norteadores ao ensino de ciências do 6º e 7º ano). O solo deixa 

de ser o que era quando os espaços tornam-se sistematicamente mais contaminados pelos 

inofensivos, lixos descartáveis e supérfluos que se avolumam. Isso sem falar nas 

preocupações com as técnicas de manejo na produção agrícola, quanto ao uso incorreto de 

agrotóxicos, que podem causar danos preocupantes ao ambiente. Questões como estas foram 

trabalhadas no contexto escolar, além de pesquisas e entrevistas feitas e analisadas no coletivo 

escolar quanto à preservação da água, do ar, do solo e da vida do planeta (animal, vegetal e de 

outras formas de vida). 

Sendo assim, a SE teve a intencionalidade essencial de refletir sobre o próprio fazer 

pedagógico, quanto a relacionar questões socioambientais no contexto das aulas de ciências. 

A prática foi direcionada ao desenvolvimento de ações com propósito de contribuir no 

desenvolvimento sustentável, no sentido de que os estudantes pudessem compreender e 

refletir sobre modos de pensar e agir no mundo físico e social em que vivem numa 

perspectiva transformadora. 

 
Desenvolvimento: Ensino de Ciências na Perspectiva Socioambiental 
 

No contexto escolar acompanhado, alguns trabalhos foram destacados, sendo que um 

deles partiu de entrevista feita aos agricultores que convivem na redondeza da escola (pais, 

vizinhos, entre outros que cultivam a produção de grãos) pelos estudantes do 6º e 7º ano, o 

qual foi possível observar a falta de instruções técnicas para o uso correto de agrotóxicos. 

Sendo que: 52% dos entrevistados responderam que não receberam e não recebem orientações 

técnicas para o uso correto de inofensivos na compra de agrotóxicos, sendo que praticamente 

98% gostariam de receber mais informações a respeito do assunto. Mas o que mais assustou 
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foi que a metade das pessoas entrevistadas, ou seja, 51% ainda não tinham devolvido as 

embalagens vazias de agrotóxicos. Sendo que assim, o trabalho de conscientização precisou 

ser retomado várias vezes, em que os estudantes puderam retornar à pesquisa, através de 

(re)entrevista para mais informações sobre as causas ou os fatores relatado pelos agricultores. 

Discutiu-se, por exemplo, um dos motivos, de que a coleta dos recipientes vazios de 

agrotóxicos só é realizada durante dois ou três dias por ano pela cooperativa da cidade, tendo 

sido relegado pelos agricultores o problema da distância para o translado, despesas para o 

deslocamento, curto período, entre outros fatores preponderantes. 

Em meio à conscientização sobre a problemática ambiental no contexto inter e 

intraescolar do ensino de ciências, foi contatada a empresa cooperativa (que vende e faz a 

coleta das embalagens vazias dos agrotóxicos), através do gerente da mesma, para esclarecer 

algumas informações quanto à coleta das embalagens. Informou-se que a coleta realmente 

acontece durante apenas alguns dias, tendo-se discutido a questão, com sinalização de que 

será levada adiante a ideia de se fazer a coleta conforme dias marcados em cada comunidade, 

facilitando assim o deslocamento dos agricultores para entregarem as embalagens. 

Nesse pequeno gesto, pode-se dizer que o trabalho pedagógico fez a diferença, no qual 

acena para possíveis contribuições pelo valor da conscientização dos estudantes e familiares, 

que se tornaram agentes ambientais, por exemplo, esclarecendo sobre a importância da 

devolução das embalagens de agrotóxicos, entre os conceitos de ciências tratados e 

significados em aula, articuladamente a ações de suma importância para a continuação da vida 

saudável no planeta. 

Reforça-se através da análise cotidiana em sala de aula que é possível construir 

conhecimentos significativos ao perpassar também por questões socioambientais, além da 

base complementar entre aquilo que se sabe, que se planejou, com aquilo que é feito na 

interação com os estudantes. Com isso não se quer dizer que há uma mera transposição de 

fatos ou modos de pensar e agir, mas uma valorização de um movimento dinâmico de 

ação/reflexão/ação sobre as práticas, um movimento, sobretudo, no sentido de querer aprender 

e de querer ensinar em consonância com o que se aprendeu. 

Como refere Schön (1992), o modo de operar no meio educacional implica lidar com 

situações complexas, com o incerto, o imprevisível, o inesperado. Nas palavras de Morin, ”a 

complexidade é um problema, é um desafio e não uma resposta”. (2002, p.559). O professor 

vive a prática docente diariamente permeado pela sua formação, desenvolvida desde a 

infância e, também, ao longo da formação inicial e continuada. Tem acesso aos 

conhecimentos produzidos histórica e socialmente, sendo seu próprio motor de partida e 
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chegada. Compreende-se que um dos saberes necessários à formação e atuação docente na 

atualidade seja o Educar pela Pesquisa (DEMO), no qual se corrobora com Freire para dizer 

que “ensinar exige pesquisa”, ou seja: “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” 

(FREIRE, 1996, p. 29). 

No entanto, falta espaços/tempos educacionais permeados pela pesquisa e coletividade 

na interação com outras áreas do saber e da própria área. Faltam-lhe interações, devidos 

estudos e reflexões em espaços organizados, planejados, acompanhados e avaliados por 

instâncias educacionais que realmente façam a ponte entre os saberes de fato e os de direito, 

na complementaridade entre os saberes, as intencionalidades e as práticas. 

Nessa complexidade, percebe-se que o espaço escolar de uma escola do campo faz sua 

própria historicidade acontecer, no qual, é nas relações entre os diversos sujeitos e objetos a 

serem estudados, mediados pela linguagem, que se deixam marcas históricas em determinado 

espaço local representado de alguma forma pelo global, e vice-versa. Nesse espaço, o tempo 

não tem volta e, dependendo das ações, essas marcas terão uma ou outra repercussão no 

futuro dos estudantes, sendo elas favoráveis ou desfavoráveis a um desenvolvimento 

eticamente sustentável. 

 
Desenvolvimento: Problematização das Questões Sociais e Ambientais 
  

 Através da multiplicidade de ações, interações, indagações e comunicações que os 

educadores definem as dinâmicas das aulas, decidem e conduzem as atividades em 

determinado espaço e tempo da vida escolar. Possivelmente, é a partir da prática que o 

professor tem a oportunidade de lidar com diversas teorias, quando passa a se perguntar: de 

que maneira as teorias marcam ou perpassam a prática cotidiana escolar? Como explicitar e 

explicar a fundamentação de um trabalho que busque promover os cuidados ambientais? 

Como o espaço em sala de aula possibilita a articulação entre o trabalho diário da sala de aula, 

a construção do conhecimento escolar e a EA? É possível identificar e compreender relações 

entre a prática pedagógica escolar e o dia-a-dia dos estudantes fora da sala de aula? Que 

interesses e princípios sustentam a vinda dos estudantes à escola num certo tempo? O que eles 

levam em conta ao fazerem escolhas e tomarem suas decisões cotidianas? Enfim, como saber 

sobre estas questões voltadas à complexidade funcional da sala de aula, muitas vezes 

superiores àquelas consideradas pelas teorias ou discursos sobre a educação escolar, em 

especial numa escola do campo, no qual se exige entender os conceitos escolares 

articuladamente aos problemas sociais e ambientais, principalmente e, com uma linguagem 
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científica. Sendo que: “Aprender ciências é apropriar-se do discurso da ciência, ter condições 

de se expressar em sua linguagem, empregando adequadamente os conceitos científicos” 

(MORAES, 2006, p. 30). 

 A partir de estimativas através da mesma pesquisa referida anteriormente, feita pelos 

estudantes aos pais e/ou responsáveis da comunidade escolar, porém com outros 

questionamentos, no qual se afirma que as populações locais moveram-se do campo para a 

cidade em busca de melhores condições de vida, ou seja, em busca de trabalho, pois a 

industrialização foi tomando conta e sendo construída ao longo do tempo. Concentrou 

população, trabalho, educação e capital, resultando em problemas sociais e ambientais 

inusitados. Assim emerge com intensidade a competitividade centrada na produção e no 

consumo desregrado. E é dentro de uma globalização “perversa”, conforme Milton Santos 

(2008), que o dinheiro e a informação estão fortemente interligados e, sem dúvida, essa 

ligação fortalece o mercado global quando consegue ofertar novos e mais avançados 

instrumentos técnicos, por exemplo, como algo indispensável ao mercado.  

 Muitas vezes, as pessoas não conseguem enxergar a realidade, hoje, imbricada pelas 

relações globalizadas. Pode ser pela falta de conhecimento, pelo descaso, comodismo, pela 

insegurança e/ou indiferença. Os tempos não são mais os mesmos na educação, tanto em 

âmbito intraescolar quanto extraescolar, pois faz parte da prática social, cultural e histórica. 

Porém, a escola ainda não conseguiu acompanhar a evolução dos novos tempos da sociedade. 

Nem sempre há entendimentos, concepções, posturas e ações favoráveis à construção de 

novas relações educativas, enquanto relações sociais e culturais permeadas por um contexto 

globalizante, em constantes transformações, não só de pessoas, mas, de espaços habitados, 

que urgentemente necessitam contar com novos cuidados ambientais, no que diz respeito, por 

exemplo, ao uso dos agrotóxicos. 

Em meio ao emaranhado de informações rápidas e instantâneas, a escola hoje enfrenta 

dificuldades por não conseguir acompanhar as transformações na mesma velocidade, também, 

pelas carências de bens materiais e tecnológicos encarnados na modernização globalizadora, 

mas, principalmente, pelas mentalidades que não se renovam. Fala-se em resgatar os valores e 

o lugar histórico e social que lhes foram originais. “Nisso o papel do lugar é determinante. 

(...). A existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o mundo”, conforme 

Santos (2008, p.114), no qual a escola precisa resgatar nos estudantes a construção do 

conhecimento e a revalorização do lugar/local no global. Questões e preocupações como estas 

remetem para a característica principal da implantação de sucessivas SE nas escolas, 

principalmente do meio rural, objeto de discussão deste trabalho. 
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Para quem acredita numa educação voltada à EA, urge que se observem as concepções e 

maneiras como o ensino acontece na ação prática do trabalho profissional docente, sendo a 

escola o lugar de construção do conhecimento, não pela mera transmissão de informações, 

seja ela do campo ou da cidade. Isso, considerando que hoje as pessoas estão migrando para a 

cidade em busca de emprego e que a industrialização invadiu muitos espaços e, por isso, a 

escola necessita reforçar o saber escolar relacionado às questões sociais, ambientais, 

tecnológicas, culturais e históricas. É da escola, instituição formadora, que se cobram 

responsabilidades com a qualidade do ambiente, que precisa de cuidados de fundamental 

importância para a preservação da vida, pois é do ecossistema que provém o sustento 

necessário à sobrevivência das espécies. 

Sendo assim, cabe à escola conscientizar os estudantes sobre a importância da 

preservação de todas as espécies nos ecossistemas, para atender as necessidades vitais das 

futuras gerações. É na escola que as ações começam a ser questionadas a respeito do descarte, 

redução, uso e reaproveitamento de materiais, de comum responsabilidade social. Muitos 

fatores podem contribuir nas relações em sala de aula, mas o mais importante é levar em conta 

os alcances de intervenção do conhecimento que acontece mediante as interações e inter-

relações na escola, frente ao papel do outro no próprio desenvolvimento. Com base em 

Vigotski, Marta Kohl Oliveira esclarece: 

 
Essa concepção de que é o aprendizado que possibilita o despertar de processos 
internos do indivíduo liga o desenvolvimento da pessoa a sua relação com o ambiente 
sócio-cultural em que vive e a sua situação de organismo que não se desenvolve 
plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua espécie. (1997, p.58). 
 

O trabalho docente e discente acontece na mediação entre os sujeitos escolares 

referentes aos objetos de estudo, jamais de forma isolada. Nesse sentido, a riqueza do trabalho 

desenvolvido no âmbito da SE só foi possível devido à relação com os diversos conceitos 

problematizados e tematizados no contexto escolar. Linguagens e significados conceituais 

específicos ao contexto escolar foram mediados na perspectiva de proporcionar o 

desenvolvimento do pensamento, da pesquisa, da dialogicidade e da argumentação ativa e 

autônoma de educadores e educandos, com focos entre os conceitos de ciências e a EA. 

 
Considerações 
 

Através do desenvolvimento de uma SE, parece primordial a reflexão no que diz 

respeito à avaliação do trabalho desenvolvido. Sabe-se que o processo é mais importante que 
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o produto, pois fica a sensação, ou a certeza, de que avaliar um trabalho desenvolvido leva-se 

a pesquisar e a refletir a própria prática educativa e/ou vivencial dentro da área educacional. 

Sendo assim, é imprescindível destacar e refletir sobre a percepção de que cabe ao 

mediador ter sensibilidade e abertura para avaliar-se e avaliar o crescimento do saber 

construído e reconstruído dos estudantes, associado a valores, posturas e práticas, não apenas 

dos resultados obtidos, mas principalmente da evolução no caminho percorrido. Eis a 

importância de avaliar, ser avaliado e avaliar-se.  

Igualmente, parafraseando com Morin (2002), pode-se dizer que o trabalho observado 

na escola acompanhada proporcionou formas de ligação dos saberes, no sentido de integrar os 

conhecimentos construídos na escola com as relações diárias, através do desenvolvimento da 

SE: “Escola do campo e as relações socioambientais”, além de desenvolver a capacidade de 

pensar, interpretar, dialogar, entender a si, o outro e o ambiente que vivemos, sendo estes 

alguns dos principais assuntos trabalhados e construídos pelos estudantes e professora de 

ciências. Neste sentido, foi possível observar marcas no espaço/tempo escolar quanto ao 

ensinar e aprender reflexivamente, para que o lugar tenha mais força para enfrentar os 

desafios da complexidade e cuidados com o ambiente. 

Portanto, destaca-se a atuação em relação ao contexto social através da pesquisa dos 

agrotóxicos, no qual se defende a importância de abordar questões socioambientais que visem 

à preservação e melhoria da qualidade de vida ao processo de ensino e aprendizagem escolar, 

principalmente no ensino de ciências. Tudo para que os estudantes compreendam e conheçam 

os modos de pensar e agir no mundo, de forma eticamente sustentável, ressaltando a 

importância da “educação planetária”, conforme Morin (2007), questão densa por sua 

complexidade, porém de extrema importância, para significar e compreender o mundo 

contemporâneo. 

Finalmente, reporta-se ao título deste trabalho para dizer que há mudanças possíveis e o 

quanto a atuação pedagógica pode estar e ficar sensível, ao aflorar múltiplos sentidos 

referentes à própria experiência, quando pensada com reflexão, olhar diretivo e crítico, não 

mais de certezas, mas de incertezas pela busca de novos desafios para (e na) prática docente. 
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Resumo 
Fundamentado na História Ambiental, este artigo tem como objetivo resgatar as memórias dos antigos 
moradores da Fazenda Porto, situada no município de Areado_MG, e apresentar contribuições para a educação 
ambiental. Esta região foi palco de grandes mudanças ambientais e econômicas nas últimas décadas, em especial 
a construção da Represa de Furnas, e atualmente abriga um fragmento florestal, sendo por isso considerada de 
significativa importância ambiental. Na metodologia qualitativa utilizou-se de fontes primárias de dados. Para 
análise, as entrevistas foram transcritas na íntegra e submetidas a uma análise de conteúdo. Por meio das 
memórias ambientais dos moradores foi possível identificar diferentes percepções econômicas, sociais e 
ambientais, que ocorreram ao longo do tempo. As percepções acerca das mudanças ocorridas na Fazenda variam 
de acordo com a história de vida de cada indivíduo. No entanto, alguns aspectos comuns foram identificados. Em 
geral, os entrevistados associam a qualidade de vida na Fazenda com a preservação do ambiente. Deste modo, 
buscam utilizar-se de práticas que consideram preservacionistas. Algumas vezes, no entanto, apresentam 
concepções ingênuas sobre tais práticas. Sugere-se, portanto, que as parcerias entre a universidade e a Fazenda 
sejam desenvolvidas no sentido de divulgar o conhecimento científico a esses atores através da Educação 
Ambiental, de tal forma que sintam-se melhor preparados para desenvolver ações de preservação do ambiente. 
 
 
Palavras-chave: História Ambiental. Memória. Educação Ambiental. 
 
 
Abstract 
Based on the Environmental History, this article aims to recover the memories of former residents of Port Farm, 
located in the municipality of Areado MG, and make contributions to environmental education. This region was 
the scene of major environmental and economic changes in recent decades, especially the construction of the 
Furnas Dam, and currently houses a forest fragment and is therefore considered a significant environmental 
importance. In qualitative methodology was used primary data sources. For analysis, the interviews were 
transcribed and subjected to content analysis. Through the environmental memories of the residents were able to 
identify different perceptions of economic, social and environmental, that occurred over time. The perceptions of 
changes in farm vary according to the life history of each individual. However, some common features were 
identified. In general, respondents associate quality of life on the farm with the preservation of the environment. 
Thus, they seek to make use of practices that consider preservationists. Sometimes have naive conceptions about 
such practices. It is suggested therefore that partnerships between universities and Farm are developed in order to 
disseminate scientific knowledge to those actors through environmental education, so they feel better prepared to 
develop preservation actions the environment. 
 
 
Keywords: Environmental History, Memory, Environmental Education 
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Apresentação 
 
 

Neste artigo apresentamos a contribuição do levantamento histórico ambiental para 

ações de educação ambiental através das memórias dos moradores da Fazenda Porto, 

localizada no município de Areado–MG. Este texto apresenta resultados de um projeto de 

iniciação científica desenvolvido na Universidade Federal de Alfenas- MG. 

A Fazenda Porto foi escolhida como cenário deste estudo por dois motivos principais: 

primeiro por abrigar em seu território um significativo remanescente do bioma Mata 

Atlântica, que aqui denominaremos Fragmento de Mata, sendo por isso considerado de grande 

importância biológica. Em segundo lugar, por ter sido palco de grandes transformações 

naturais, econômicas e sociais ao longo das últimas décadas, em função da inundação de parte 

das suas terras para a construção da Represa de Furnas, que alimenta a Usina Hidrelétrica de 

Furnas.    

Neste estudo nos interessou investigar as percepções apresentadas pelos antigos 

moradores da Fazenda sobre a biodiversidade e qualidade de vida ao longo das últimas 

décadas, em especial a partir da transformação econômica da Fazenda, que no passado 

desenvolvia atividades de agropecuária e passou a investir no turismo, sendo hoje uma 

Pousada Rural.  

A memória destes atores foi nosso objeto de estudo, uma vez que, conforme Ingold 

(2000) citado por Martins (2010), as ações humanas sobre o ambiente são determinadas por 

distintas formas de perceber o mundo natural e suas paisagens. 

Este estudo contou, portanto, com as contribuições da História Ambiental para a 

compreensão das representações simbólicas destes sujeitos sobre o ambiente em que vivem e 

trabalham.  

Fundamentação teórica  
 

A Educação Ambiental se torna uma importante ferramenta de conscientização e de 

estudo, porém antes de estabelecer qualquer tipo de prática pedagógica é preciso conhecer 

sobre a cultura e a historia social vivida neste ambiente. Segundo Carvalho (2001) a Educação 

Ambiental torna-se mais efetiva a partir do momento que os aspectos históricos são 

considerados, uma vez que não podemos distinguir o homem e a natureza, bem como sua 

história de vida e social. 
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 Desta forma, segundo Muller (1999) “somente provocando a participação da 

comunidade é que um programa de Educação Ambiental atinge seus objetivos” (MULLER, 

1999: p.22). Nesse sentido é preciso relacionar o meio ambiente, a cultura e a história social e 

resgatar os saberes tradicionais (Barenho et.al, 2007). Maroti  (2002) alerta “que a 

conservação da biodiversidade pode ser mais efetiva, se houver mais envolvimento das 

comunidades que vivem no entorno das áreas naturais” (MAROTI, 2002: p.208). Entendemos 

que após um entendimento profundo sobre os diversos aspectos socioambientais, culturais e 

principalmente históricos é possível uma proposta de intervenção conjunta com a comunidade 

rural para a sensibilização da população para as questões ambientais e de preservação. 

Contudo, para que ocorra a percepção do homem como agente inserido na natureza é 

necessária uma sensibilização humana para os fatores ambientais, fazendo com que a natureza 

deixe de ser considerada apenas um recurso natural e tenha seu devido valor através da 

Educação Ambiental (Grün, 2007). 

Assim, para compreender as relações sociedade-natureza e a construção dos sentidos 

ambientais, sendo importante considerar a tradição que é manifestada através da história do 

sujeito e do ambiente. 

 Para isto devemos compreendê-los como construtores de seu modo de vida e conhecer 

sua história através da História Oral e Ambiental, que por sua vez, caracterizam-se por 

estimular a memória do sujeito. A partir da memória podemos conhecer fatos corriqueiros do 

cotidiano, sua origem e seu desenvolvimento, atribuindo ao sujeito uma grande importância 

na pesquisa, sendo construtor do seu próprio destino (Ruscheinsky, 2005). 

A História Ambiental surgiu como uma disciplina acadêmica que norteia a discussão 

entre a história humana e natural. Para Worster (1991) a História Ambiental nasce, portanto, 

da moralidade e de compromissos políticos que envolvem a sustentabilidade do progresso 

humano. E seu objetivo é aprofundar o entendimento de que como os seres humanos foram, 

através do tempo, afetados pelo seu ambiente natural e como eles afetaram esse ambiente 

(WORSTER, 1991). 

Outro objetivo da História Ambiental é buscar posicionar a sociedade na natureza, 

tornando-a parte do ecossistema. Segundo Martins (2007) elucidar o elo entre sociedade e 

meio ambiente como um único campo passou ser o objetivo dos historiadores. Portanto, a 

História Ambiental associa-se com as Ciências Naturais para o entendimento do quadro físico 

e ecológico da região estudada, explora as interações dos recursos úteis e inúteis e os 

diferentes estilos civilizatórios das sociedades humanas, valoriza as fontes tradicionais da 

história econômica e social como, exemplo, testamentos, desenhos, censos populares, 
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econômicos e sanitários, inventários de recursos naturais, mitos, lendas. Por fim, a História 

Ambiental busca fazer reflexões sobre as paisagens naturais considerando o clima, flora, 

fauna, ecologia e os marcos rurais e urbanos sobre a paisagem.  

Metodologia 
 

Foram utilizadas fontes primárias de dados, coletadas por meio de entrevistas semi–

estruturadas, que foram coletadas a partir do método qualitativo de pesquisa. A pesquisa 

qualitativa possui abrangência que engloba múltiplas variantes (Alves- Mazzotti, 1991). 

Dentre as variantes, a hermenêutica foi a mais utilizada neste trabalho. A hermenêutica 

ambiental, segundo Carvalho e Grün (2005) é uma postura filosófica voltada para 

compreender e interpretar os sentidos produzidos historicamente. A compreensão destes 

sentidos históricos é realizada pelo pesquisador que é o intérprete que busca desvelar os 

significados atribuídos ao contexto. 

As pesquisas qualitativas buscam investigar contextos específicos e entende-los mais 

profundamente, buscando dar voz aos sujeitos que delas participam. Por esse motivo, a 

investigação da memória dos moradores da Fazenda foi norteada a partir do uso da historia 

oral. A história oral é um método de pesquisa caracterizado por estimular lembranças 

(memórias) do sujeito entrevistado através da orientação do pesquisador, registrando assim o 

que é de interesse sobre o assunto estimulado (Costa,1998).  

A memória é a matéria-prima da história oral, uma vez que a construção do passado se 

dá de acordo com as necessidades do presente (Zadra, 2008). Assim, as entrevistas foram 

realizadas para conhecer a memória dos moradores da Fazenda Porto. Neste trabalho a 

história oral elegeu como temática o ambiente, pois considerou-se, nas memórias dos 

moradores da Fazenda, a influência que o ambiente tem exercido na vida e no trabalho destes 

sujeitos, nas últimas décadas.  

Para a coleta de dados foram tomados os cuidados éticos necessários para a realização 

de pesquisas em Ciências Humanas, tendo sido submetido e aprovado o projeto de pesquisa 

por um Comitê de Ética em Pesquisa. Os sujeitos foram informados dos objetivos da pesquisa 

e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a publicação dos 

dados, desde que não fossem identificados.  

Para a seleção da amostra, escolhemos os moradores mais antigos da Fazenda, que 

aqui serão designados pelos seguintes nomes fictícios:  

- Maria: residente há 58 anos na Fazenda. Possui 60 anos, é filha do fundador e atual 

proprietária da Fazenda. 
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- João: residente há 22 anos na Fazenda. Possui 76 anos de idade e é funcionário da 

Fazenda, responsável pela manutenção do pomar, localizado em torno do fragmento de Mata. 

- Daniel: residente há 22 anos na Fazenda. Possui 60 anos e é o funcionário 

responsável pela fabricação de doces e queijos que são vendidos na loja de conveniência e no 

restaurante. No passado, quando a atividade econômica da Fazenda era agropecuária, foi 

administrador da Fazenda. 

- Cláudio: residente há 10 anos na Fazenda. Possui 42 anos e é o funcionário 

responsável pela manutenção e alimentação dos animais. 

As entrevistas foram realizadas no local de estudo, tiveram duração média de 40 

minutos, foram gravadas e transcritas na íntegra, para então serem analisadas por meio da 

análise de conteúdo segundo Bardin, 2002 apud Goldemberg, 2008. 

Para realização da primeira etapa foi necessário proceder a “leitura flutuante”, que 

consiste no primeiro contato que o pesquisador possui com a descrição das entrevistas. Para a 

segunda, o desmembramento do texto em unidades para descobrir os diferentes núcleos de 

sentidos constituintes da comunicação que permitem a realização do reagrupamento em 

categorias (Bardin, 2002 apud Goldemberg, 2008). Neste trabalho as categorias eleitas foram 

codificadas para posterior análise. 

E por fim a interpretação das entrevistas permitiu que as falas dos sujeitos fossem 

categorizadas a partir das percepções que estes apresentaram quanto às seguintes temáticas:

        

Categoria Codificação 

1. Atividade econômica da Fazenda  (AE) 

2. Status da biodiversidade:  

2.1 quanto à variedade e quantidade de animais  (SBA) 

2.2 quanto à variedade e quantidade de plantas  (SBP) 

3. Qualidade de vida  (QV) 

4. Papel da Fazenda na preservação do ambiente  (PFP) 

5. Impactos do Lago de Furnas:   

5.1 sobre os aspectos políticos  (ILFP) 

5.2 sobre os aspectos ambientais  (ILFA) 

5.3 sobre os aspectos econômicos  (ILFE) 
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6. Políticas:  

6.1 de preservação do meio ambiente  (PPA) 

6.2 de incentivo ao turismo  (PIT) 

7. Sobre a Represa de Furnas (SR) 

8. Sobre o rio Cabo Verde  (SRCV) 

1-Tabela de categorização das percepções dos moradores da Fazenda Porto 

Estas categorias nortearam as discussões dos resultados deste trabalho, que serão 

apresentadas no tópico seguinte. 

Resultados e Discussão 
 

Optamos por apresentar os dados em subtopicos distintos que descrevem as 

percepções dos moradores quanto às categorias estabelecidas na análise de conteúdo das 

transcrições das entrevistas. 

Percepções quanto à atividade econômica: 

Em relação à percepção econômica, a atividade da Fazenda há 60 anos era 

basicamente para o próprio consumo e com o tempo foi-se transformando. A inundação das 

terras da Fazenda possibilitou a implantação de monoculturas como café, milho e feijão, em 

função da possibilidade de irrigação destas culturas.  

Nesta mesma época, segundo Martins (2010), as pessoas da região começaram a 

freqüentar o Lago de Furnas como fonte de lazer, ocorrendo a valorização do turismo na 

região. Devido a estes acontecimentos a economia da Fazenda voltou-se principalmente para 

o turismo ambiental, deixando de realizar as atividades agropecuárias e arrendando parte de 

suas terras a Usina Monte Alegre, que cultiva cana de açúcar. Para três dos quatro moradores 

entrevistados, a mudança da atividade econômica foi positiva. 

Percepções quanto ao status da biodiversidade: 

  Sobre o status da biodiversidade os moradores da Fazenda têm percepções 

diferentes. Maria, por não ter muita vivência no campo, não consegue perceber grandes 

diferenças na diversidade animal e vegetal, ao longo do tempo. Já Claudio considera que a 

biodiversidade aumentou no decorrer do tempo em que mora na Fazenda. Para João e Daniel, 

trabalhadores que tem mais contato com a terra, a biodiversidade na Fazenda diminuiu nas 

últimas décadas. Em suas entrevistas observamos que frequentemente detectavam espécies 

que já não eram tão comumente avistadas quanto no passado: 
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“(...) o problema das cobras que sumiram (...) foi o problema da cana, 
né? Que na cana aplica o veneno e elas não gostam do cheiro do 
veneno(...)”(João, entrevista concedida em 09 de novembro de 2011) 
“- Em relação aos Macacos (entrevistadoras): 
- É, agora diminuiu. (...) 
- Porque diminuiu? (entrevistadoras)  
- Desmatamento, falta de fruto para comer, as frutas, os matos foram 
diminuindo. Mas aqui não diminuiu, mas não é só aqui que eles vivem, 
eles vinham de outras redondezas passavam por aqui, e daqui iam pra 
lá.” (João, entrevista concedida em 09 de novembro de 2011) 

 
Os entrevistados têm em geral uma percepção de que a biodiversidade da Fazenda tem 

diminuído ao longo do tempo. 

Percepções quanto à qualidade de vida: 

Segundo Castellanos (1997) citado por Minayo et.al (2000) a qualidade de vida do 

sujeito está relacionada com o modo, condições e estilos de vida. Nesta perspectiva, para 

todos os moradores a Fazenda do Porto apresenta-se como um refúgio que garante grande 

qualidade de vida, uma vez que está imersa em um ambiente natural preservado, quando 

comparado à circunvizinhança.  

Daniel deixa explícito, em sua fala, um sentimento de bem estar quando está na Mata, 

em presença de árvores e animais:  

“É outra vida que eles dão para gente, a gente está em outro mundo. Eu 
tinha um colega que trabalhava aqui comigo, que gostava de andar, 
então íamos os dois. Aí a gente pegava, andava a cavalo, pegava o facão 
para cortar cipó e íamos andando.” (Daniel, entrevista concedida em 11 
de novembro de 2011) 

 
Percepções quanto ao papel da Fazenda na preservação ambiental: 

Todos os moradores têm ciência do papel que a Fazenda desempenha na preservação, 

muito embora esta preocupação com a preservação ambiental seja fruto, em grande medida, 

de uma necessidade para aquecer a atividade econômica – o turismo.  

Falas como a de João, ilustram essa percepção: 

“Ela (Maria) viu que estava acabando (a mata). E ela não queria, achava 
que por causa do movimento do restaurante, esse pessoal que vem de 
fora, gosta muito de ver as coisas diferentes: passarinho, bicho. Então 
ela resolveu preservar” (João, entrevista concedida em 09 de novembro 
de 2011) 

Nessa fala é perceptível como a mudança da atividade econômica influenciou na 

mudança de hábito dos moradores da Fazenda. O chamado turismo “ecologicamente correto” 

tornou o fragmento da Mata um alvo de exploração econômica, aumentando o compromisso 

dos moradores com a preservação do fragmento.  
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Percepções quanto à legislação ambiental e as políticas de incentivo ao turismo: 

Quanto ao cumprimento da legislação ambiental, os moradores relatam sobre a 

fiscalização que se tem sobre o fragmento de Mata. Os moradores passaram a ter maior rigor 

na fiscalização, como ilustra Daniel em sua fala: 

“Aqui se der um tiro, vou te contar. Os florestais já estão aqui. Eu 
mesmo se ver um tiro eu ligo para os Florestais. (...) tem que ligar, 
porque o bichinho não precisa morrer. Se a gente vive, eles têm que 
viver também. Não é verdade? Eu não gostava que eles nem matassem 
cobra, se eu visse, eu ia lá e soltava ela em outro canto.” (Daniel, 
entrevista concedida em 11 de novembro de 2011) 

De acordo com os relatos dos moradores, a preocupação com a política de incentivo ao 

turismo foi gerada após a chegada da Represa de Furnas, que se tornou o cartão postal para o 

turismo na região. No entanto, os entrevistados acreditam que estes incentivos ainda são 

incipientes.   

Analisando este fato, podemos perceber que também há uma falta de controle sobre o 

turismo na Represa de Furnas, apontando a necessidade de uma educação ambiental mais 

eficiente. 

 Assim, a política de incentivo ao turismo e a educação ambiental deve estar em 

consonância com a preservação ambiental, criando parâmetros para que o turismo seja menos 

impactante ao meio ambiente.  

Percepção quanto ao Rio Cabo Verde: 

Somente Maria morava na Fazenda na época em que havia o Rio Cabo Verde, que a 

margeava. Maria reforça que a economia praticada na época do Rio Cabo Verde era de 

subsistência. A monocultura foi inserida na Fazenda e nas regiões próximas após a chegada da 

Represa, que permitiu a irrigação dessa cultura. 

A diversidade de peixes do Rio Cabo Verde foi alterada após a inundação para a 

construção da Represa. Os moradores relatam essa diferença, como na fala de Daniel: 

“Na época do rio o que tinha era Ituberana e Dourado. (...) agora na 
represa, aí tem Tucunaré, tem Tilápia, tem Carpa, tem um monte de 
qualidade de peixe aí” (Daniel, entrevista concedida em 11 de 
novembro de 2011). 

Como pode-se observar na fala de Daniel, todos os exemplos de peixes encontrados 

atualmente são da fauna exótica, indicando que foram introduzidos na região. Em geral, 

espécies introduzidas competem com espécies da fauna original, podendo ocasionar 

desequilíbrios ambientais, tais como a extinção local ou regional de espécies.  

Percepções quanto à represa de Furnas e seus impactos: 
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Corroborando os achados de Martins (2010), que realizou levantamento das 

percepções de moradores de Alfenas e Fama sobre a Represa de Furnas, para os moradores da 

Fazenda Porto, a Represa de Furnas tornou-se um elemento constituinte da paisagem 

“natural” desta região. Os moradores atribuem valores positivos quanto à chegada da Represa 

para o ambiente e principalmente para a economia. 

Assim como revela Martins (op.cit.), nossos entrevistados apontam que no início a 

população local resistiu ao máximo à construção da represa. A resistência da população não 

interferiu na construção de Furnas e na formação da Represa. Este fenômeno gerou grandes 

impactos políticos, ambientais e econômicos. No início, para os entrevistados, houve 

impactos econômicos negativos. Mas com o passar do tempo, os moradores perceberam que a 

represa valorizou a propriedade. 

O impacto econômico que a represa teve sobre a Fazenda, ao passar dos anos, foi 

positivo. Permitiu o desenvolvimento e a exploração da agricultura e principalmente do 

turismo. Como relatado, os impactos econômicos da represa são perceptíveis aos moradores 

da Fazenda. Quanto aos impactos ambientais, os moradores não associam a Represa a 

impactos negativos ao meio ambiente, nem à perda da biodiversidade. 

Considerações Finais 
 

Neste trabalho, as memórias ambientais dos moradores da Fazenda Porto permitiram 

um levantamento sobre as diferentes percepções ambientais, econômicas e sociais que 

ocorreram ao longo do tempo. Como afirma Worster (1991), apesar destes três níveis de 

estudos serem diferenciados, eles são dinâmicos e devem ser tratados como um todo. Este 

“todo” varia conforme haja mudanças na relação sujeito–natureza. 

A partir desta análise, podemos notar que as percepções acerca das mudanças 

ocorridas na Fazenda variam de acordo com a história de vida de cada indivíduo.  

Para Maria, proprietária da Fazenda Porto, a atividade econômica no entorno da 

represa é pouco explorada, evidenciando a necessidade de políticas de incentivo ao turismo. 

Apresenta uma grande satisfação sobre a qualidade de vida presente na Fazenda, devido a 

preservação do fragmento de mata e a presença da Represa. Destaca a importância do papel 

que a Fazenda desempenha na preservação do meio ambiente, destacando inclusive a 

necessidade de maior fiscalização quanto à poluição da represa.  

João, um homem que sempre trabalhou no campo, apresenta uma grande carga de 

conhecimento popular sobre as espécies da Mata. Por isso, possui uma maior sensibilidade 

sobre a diminuição da biodiversidade local. Atribui à Fazenda um importante papel na 
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preservação do ambiente, relacionando-o à qualidade de vida. Porém não associa a 

diminuição da biodiversidade com as mudanças nas atividades econômicas ocorridas na 

Fazenda ao longo do tempo. 

 Daniel, antigo administrador da Fazenda, deixa explícita sua frustração quanto às 

atividades que atualmente realiza nesta. Associa o papel de preservação da Fazenda ao 

turismo e evidencia o impacto econômico positivo que a Represa causou na região. Daniel 

percebe a diminuição da biodiversidade na Fazenda. Assim como João, não relaciona esta 

com os processos de mudanças econômicas ocorridos na fazenda. 

Claudio, morador mais recente da Fazenda, evidencia principalmente a importância da 

mesma na preservação do meio ambiente. Afirma que a biodiversidade aumentou durante os 

anos em que está presente na Fazenda, associando a qualidade de vida à riqueza natural do 

ambiente.  

Em uma visão geral, todos os moradores associam a qualidade de vida com a 

preservação do ambiente. Esta preservação se traduz em algumas mudanças de postura em 

relação ao ambiente: evitam caçar, cortar árvores, extrair o palmito, etc.  

Assim como Martins (2010), notamos que a percepção dos moradores quanto à 

Represa de Furnas está relacionada a uma oportunidade de investimento. A exploração 

econômica da região, agora marcada pelo discurso do “ecologicamente correto”, continua 

sendo a razão principal da “preservação” do ambiente.  

A despeito disso, embora muito bem intencionados, nota-se em vários momentos das 

falas dos entrevistados, concepções ingênuas ou até mesmo equivocadas sobre o ambiente e 

sobre práticas preservacionistas, conforme evidenciado ao longo do texto.  

Ressalta-se que parcerias entre a Universidade Federal de Alfenas e a Fazenda tem 

sido realizadas, no sentido de promover o estudo sobre a ecologia do fragmento encontrado no 

interior da Fazenda. Estas pesquisas, desenvolvidas por um grupo de professores e alunos de 

Biologia da Universidade, tem o objetivo de levantar dados sobre o efeito da fragmentação 

sobre as espécies animais e vegetais nativas da região. A nosso ver, estes dados podem ser 

extremamente valiosos para os próprios moradores, que não têm o domínio do conhecimento 

científico e das técnicas de implementação de ações de preservação ambiental e de educação 

ambiental. Argumentamos que a apropriação destes conhecimentos pode ser de grande valia 

para a implementação de atividades de preservação e educação ambiental. Por ser uma 

pousada rural, a Fazenda do Porto pode desempenhar um importante papel junto aos turistas, 

divulgando os estudos lá realizados, realizando práticas de educação ambiental e contribuindo 

para a construção de uma consciência ecológica.  
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RESUMO 
O presente estudo está inserido em uma pesquisa mais ampla que consistiu em verificar o conhecimento dos 
alunos a respeito de espécies nativas e exóticas do Rio Grande do Sul. Por esta razão, foram organizadas práticas 
pedagógicas incluindo a exposição dialogada com a apresentação de imagens de animais e plantas a estudantes 
do Ensino Fundamental que eles deveriam reconhecer como sendo nativas ou exóticas. Os resultados 
demonstraram que, embora os alunos conhecessem muitas espécies apresentadas, houve dificuldades no 
momento de reconhecer a origem de determinados mamíferos, aves e plantas frutíferas. 

 
Palavras-chave: Fauna e Flora. Educação Ambiental. Espécies nativas e exóticas. 

 
ABSTRACT 
This study is part of a larger study aiming to verify the students' knowledge about native and exotic species of 
Rio Grande do Sul For this reason, were organized teaching practices including exposure dialogued with the 
presentation of pictures of animals and plants viewed by elementary school students that they should recognize 
as native or exotic. The results showed that although students knew many species presented, there were 
difficulties at the time to recognize the origin of certain mammals, birds and fruiting plants. 
 

Keywords: Fauna and Flora. Environmental Education. Native and Exotic species. 

 

Introdução 
 

Sobre à biodiversidade, diversos autores destacam a relevância desse assunto 

relacionando-o com a conscientização e a Educação Ambiental (EA) da comunidade em geral. 

Inclusive, um dos princípios da Educação Ambiental se baseia na motivação e no 

encorajamento do indivíduo.  

Nesse contexto o ensino formal, através da Educação Ambiental, deve incentivar o 

estudo do ambiente e da biodiversidade, com enfoque no conhecimento regional, ou seja, o 

reconhecimento e a compreensão da diversidade nativa. Esse incentivo deve ter por objetivo 
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principal a promoção de experiências positivas para os educandos, as quais poderão contribuir 

para o estabelecimento de um compromisso com a conservação do ambiente regional. Para 

conseguir este intento, precisamos elaborar estratégias e desenvolver ações que contribuam 

para o estímulo à aprendizagem científica referente às espécies que compõem este ambiente, 

com especial atenção para a inserção do ser humano no ambiente em que vive (PROENÇA, 

2010).  

Entretanto, para promover tais experiências é essencial que o educador compreenda 

previamente como os educandos percebem e compreendem o ambiente e sua biodiversidade, 

tornando o processo educativo mais eficaz em relação aos biomas. No presente caso, o foco 

está voltado para espécies dos  dois biomas encontrados no território do estado do Rio Grande 

do Sul (RS), Pampa e a Mata Atlântica.  

Diante dessas premissas, esse artigo contém alguns dados de uma Dissertação de 

Mestrado (PROENÇA, 2010) que consistiu em verificar o conhecimento dos alunos a respeito 

de espécies nativas e exóticas que são encontradas na sua região, ou seja, no Rio Grande do 

Sul. A pesquisa buscou analisar as concepções e as percepções de estudantes de Ensino 

Fundamental e Médio mediante processo investigativo realizado nos anos de 2009 e 2010 em 

escolas públicas situadas em municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre – RS, 

obtendo subsídios para a construção de atividades referentes a este assunto no Ensino de 

Ciências e na Educação Ambiental.  

Para a presente pesquisa destacam-se dados somente do Ensino Fundamental, 

referente ao reconhecimento de espécies de plantas frutíferas e animais (mamíferos e aves) 

nativos da região do estado do Rio Grande do Sul. 

A proposição deste trabalho baseia-se, principalmente, na valorização do 

conhecimento do indivíduo em relação ao contexto natural local, vindo ao encontro dos 

fundamentos e princípios que norteiam o Ensino de Ciências e a Educação Ambiental.  

 

Valorização das Espécies Nativas e Educação Ambiental 

 

Diversos estudos apontam profundas perdas e alterações que o ambiente no RS vem 

sofrendo, principalmente com ampliação de processos agrícolas, pecuários em grande 

extensão, e da crescente urbanização. Em que pese a sua importância para a sustentabilidade 

econômica da população, esta expansão em alguns pontos ocorreu de forma desordenada.  

Deste modo, percebe-se o quão impactante está sendo a presença de espécies exóticas 

em nossa região. Espécies exóticas são aquelas que ocorrem fora do seu lugar de origem, ou 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 259



seja, do seu limite natural historicamente conhecido, sendo decorrência de dispersão acidental 

ou intencional (ZILLER & GALVÃO, 2003).  

Entretanto, outras pesquisas destacam o grande potencial econômico, cultural e 

científico que as espécies nativas possuem, definidas como espécies encontradas 

historicamente em uma região ou ecossistema (ESPINOLA & FERREIRA, 2007). Stumpf et 

al. (2009, p.2) ressaltam em seus estudos a importância de preservar e valorizar as espécies 

nativas do Rio Grande Sul. Para Backes & Irgang, (2009, p.4) “a valorização e o resgate de 

nossa flora é fundamental para a preservação do imenso patrimônio ambiental e cultural do 

Brasil”. 

Com relação ao ensino, a identificação e a caracterização de ecossistemas, biomas e 

outros conceitos da ecologia presentes no currículo do ensino fundamental, é necessário e 

essencial que o indivíduo conheça o seu ambiente local e identifique as espécies que nele se 

encontram. Ao priorizar o conhecimento de espécies nativas, tanto da flora, quanto da fauna, 

impulsionam-se processos transformadores das condições de preservação, como o respeito 

pela ecologia local (PROENÇA, 2010).  

O ambiente local deve ser utilizado como motivador para se trabalhar na educação 

ambiental, coadunando os conceitos com uma visão ética, cultural, física, político-econômica 

(BERNA, 2001, p.30). Deste modo, é possível possibilitar a interação ser humano-natureza, 

assim como a abordagem dos conhecimentos prévios dos envolvidos, e as propostas 

abordadas durante a prática de reconhecimento. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo foi caracterizado a partir da concepção a respeito da importância do 

conhecimento das espécies nativas e exóticas na comunidade escolar. Com essa finalidade, 

foram delineadas ações que consistiram basicamente de produção de material e apresentação 

para comunidade escolar e de instrumentos de coleta de dados (ICD) para serem respondidos 

antes e depois da explanação por estudantes do Ensino Fundamental de 5ª e 8ª série de duas 

escolas públicas, totalizando 151 alunos com média de idade de 13 anos.  

No primeiro momento da atividade foi solicitado aos estudantes que definissem 

“espécie nativa” e “espécie exótica”, sendo as respostas classificadas como: Totalmente 

Satisfatórias, Satisfatórias, Insatisfatórias ou Totalmente Insatisfatórias. Neste momento, os 

estudantes responderam também outras duas questões relativas a animais domésticos e 

plantas. Posteriormente foram apresentadas figuras de animais e de plantas acompanhadas de 
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seus nomes científicos e populares, para que os estudantes assinalassem no ICD se eram 

nativas (N) ou exóticas (E). O presente estudo analisa de forma conjunta, apenas os dados de 

mamíferos, aves e plantas frutíferas. Os resultados foram analisados por meio das ferramentas 

da Estatística Descritiva, buscando verificar as diferenças nas respostas dos estudantes em 

relação às espécies nativas e exóticas.  

Logo após foi feito um debate sobre a biodiversidade local e a valorização de espécies 

nativas com a opinião dos estudantes a respeito da escola, da Educação Ambiental e da 

atividade realizada.  

 

Análise e Discussão dos Dados 

 

 Para uma melhor análise dos dados apresentados é importante ressaltar a classificação 

das definições de espécies exóticas e espécies nativas. Deste modo, observou-se maior 

facilidade dos respondentes em definir espécies nativas do que espécies exóticas, mesmo 

havendo uma diferença de reduzida magnitude entre elas (PROENÇA, 2010).  

As espécies exóticas constituem-se um tipo de alteração ecológica, podendo modificar 

uma comunidade biótica, afetando o funcionamento natural de um ecossistema, e assim 

tirando o espaço de espécies nativas (BERTOLINI et al., 2009; DELARIVA & 

AGOSTINHO, 1999). Deste modo, as definições de espécie exótica e nativa representam os 

primeiros passos para contextualização de assuntos tão polêmicos e atuais como a invasão 

biológica. 

Dentre a lista de 40 plantas, a tabela 1 apresenta os dados de 16 plantas classificadas 

como frutíferas consideradas comestíveis por seres humanos. Para essas espécies da flora, 

ocorreram 59,52% de acertos para as nativas e apenas a 25,83% para as exóticas. 

Tabela 1 – Número de acertos para espécies plantas frutíferas nativas e exóticas 
Frutíferas nativas 
(Nome científico) Nº acertos Frutíferas exóticas 

(Nome científico) Nº acertos 

Uvaia 
(Eugenia pyriformis) 34 Limoeiro 

(Cytrus limon) 18 

Guabiroba 
(Campomanesia xanthocarpa) 45 Amoreira 

(Morus Alba) 23 

Banana-do-mato 
(Bromelia-antiacantha) 61 Mangueira 

(Mangifera indica) 33 

Goiaba-serrana 
(Acca sellowiana) 68 Caqui 

(Diospyros kaki) 33 

Araça 
(Psidium cattleyanum) 122 Pereira 

(Pyrus communis) 39 

Jaboticaba 
(Plinia trunciflora) 122 Pêssego 

(Perunus pérsica) 46 
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Butiá 
(Butiá capitata) 133 Carambola 

(Averrhoa carambola) 47 

Pitangueira 
(Eugenia uniflora) 134 Ameixa-do-japão 

(Eriobotrya japônica) 73 

 

Analisando a Tabela 1 é nítida a classificação de nativas para espécies frutíferas 

exóticas. Essas espécies exóticas citadas são reconhecidas por todos os alunos por se tratarem 

de frutíferas comuns, muito consumidas pela população e regularmente encontradas em 

fruteiras e mercados. Porém essas espécies são destituídas de seu local de origem, e muitas 

delas são cultivadas em pomares na região o que pode dificultar esse reconhecimento. Deste 

modo, observa-se uma estreita relação entre a utilidade da espécie e o conhecimento dela, 

uma vez que algumas plantas são popularmente reconhecidas por sua utilidade ornamental ou 

alimentar, embora o contato que as pessoas possuam com elas muitas vezes seja nas 

prateleiras de supermercados, feiras e floriculturas, não estando no seu contexto de origem.  

Essa observação pode ser elencada nas definições de espécies nativas alusiva a 

espécies comuns já que grande parte dos educandos percebe as espécies frutíferas de consumo 

comum em nossa região como nativas, embora sejam exóticas. Schwarz et al. (2007) e 

Carvalho (2008) apontam que tais aspectos estão associados com os valores utilitaristas que 

são adotados por grande parte da população, sendo relevante também incentivar a divulgação, 

o cultivo e inclusive o consumo das nativas. 

Em destaque, o limoeiro foi apontado por maior parte da amostra como nativa, 

provavelmente relacionando com a sua utilidade e adaptação às condições edafoclimáticas 

locais, a tornando uma espécie comum em nossos jardins. O limão com finalidades 

alimentícias e medicinais possui elevado potencial comercial no Brasil, incluindo a 

exportação.  

A mangueira, caqui, pereira, pêssego e carambola são espécies presentes na 

alimentação do ser humano, sendo produzidas comercialmente e disponíveis no mercado. A 

manga é considerada a segunda frutífera mais importante das regiões tropicais. A pereira e o 

pessegueiro possuem vários cultivares comercializados no Rio Grande do Sul (BACKES & 

IRGANG, 2004a). 

A Ameixa-do-japão, espécie exótica com maior número de acertos, é apreciada pelas 

aves que auxiliam sua dispersão, sendo também conhecida como ameixeira ou nêspera 

(BACKES & IRGANG, 2004a). O maior número de acertos também pode estar relacionado à 

indicação geográfica do nome popular da espécie. 
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A Uvaia, Guabiroba, Banana-do-mato e Goiaba-serrana obtiveram um pequeno 

número de acertos. Estas espécies de frutas são geralmente encontradas em áreas de mata 

mais densas e são pouco utilizadas na arborização urbana. No Rio Grande do Sul, a goiaba-

serrana (68 acertos), espécie de árvore frutífera nativa, é pouco conhecida e tem cultivo 

comercial em outros países, sendo produto de exportação (LORENZINI, 2006). A banana-do-

mato uma espécie da família Bromeliácea, característica da mata de restinga tem uso 

medicinal, a guabiroba e a uvaia são utilizadas como ornamentais e em pomares (BACKES & 

IRGANG , 2009; GIEHL, s/d). 

Araça, jaboticaba, butiá e pitangueira, obtiveram um elevado índice de acertos, são 

frutíferas comuns na arborização urbana, frutos bastante apreciados in natura, geléias e 

licores. O butiá constituindo-se em espécie bem conhecida, principalmente por seus frutos, 

formando os conhecidos butiazais da restinga litorânea. Ressalta-se a pitangueira por ter sido 

reconhecida corretamente por 134 estudantes, pertencente à família das Mirtáceas, é uma das 

frutíferas mais conhecidas e difundidas, sendo plantada, segundo relatos, por ser ornamental, 

frutífera e pelo seu valor medicinal (BACKES & IRGANG , 2009). 

Referente ao reconhecimento das espécies de mamíferos observou-se que houve 

apenas 45,17% de acertos para os mamíferos nativos enquanto que para os exóticos obteve 

72,91%. 

Tabela 2 - Número de acertos para espécies de mamíferos nativos e exóticos. 
Mamíferos Nativos 
(Nome científico) 

Nº acertos Mamíferos Exóticos 
(Nome científico) 

Nº acertos 

Puma 
(Felis concolor) 13 Vaca 

(Bos taurus) 30 

Onça 
(Panthera onca) 43 Chimpanzé 

(Pan troglodytes) 76 

Macaco-aranha 
(Ateles chamek) 45 Hipopótamo 

(Hippopotamus amphibius) 103 

Tamanduá 
(Myrmecophaga tridactyla) 49 Girafa 

(Giraffa camelopardalis) 113 

Veado-mateiro 
(Mazama americana) 

56 
Tigre 
(Panthera tigris) 

124 

Lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus) 

67 
Zebra 
(Equus boehmi) 

124 

Bugio 
(Alouatta fusca) 

75 
Leão 
(Panthera leo) 

126 

Gato-do-mato 
(Felis tigrina) 

107 
Búfalo 
(Bubalus bubalis) 

132 

Capivara 
(Hydrochaeris hydrocaeris) 

109 
Canguru 
(Macropus rufogriseus) 

135 

Gambá 
(Didelphis albiventris) 

118 
Urso-panda 
(Ailuropoda melanoleuca) 

138 
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Perante o reconhecimento dos alunos somente 13 consideraram corretamente o felino 

Puma como uma espécie nativa do Rio Grande do Sul. A ocorrência destas espécies vai da 

América do Sul à América do Norte, este fato pode dificultar a identificação do seu habitat de 

origem.  Esse felino, assim como a Onça, que obteve 43 acertos, são animais que se 

encontram em vias de extinção, assim constatado no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de 

Extinção no Rio Grande do Sul (MARQUES et al., 2002). Outro felino nativo da lista é o 

gato-do-mato, comum no Rio Grande do Sul que, ao contrário dos outros, obteve um 

expressivo número de acertos. 

Assim como o macaco-aranha, o tamanduá e o veado-mateiro também não são 

relacionados pela maioria dos estudantes como animais nativos dos ecossistemas da região. 

Esses animais possivelmente não são abordados no ensino de ciências, ou até mesmo os livros 

didáticos dificilmente citam esses animais ainda mais vinculando com seu habitat de origem. 

Segundo Cavassan et al. (2006, p.7), “a maioria dos programas de televisão, incluindo filmes, 

desenhos animados e documentários assistidos pelas crianças são produzidos no hemisfério 

norte, apresentando paisagens naturais diferentes daquelas que possuímos no Brasil. 

O lobo-guará, maior canídeo da América do Sul, não foi reconhecido como nativo 

também está presente na lista de animais do RS ameaçados de extinção. Devido à ocupação 

de áreas se torna predador de animais domésticos assim como os felinos. 

O bugio é dos primatas mais comuns do RS, com ocorrência em diversos municípios 

do estado entre eles Porto Alegre, além de estar na mídia por questões sanitárias de suma 

importância nesses últimos anos (SILVA, 1994). E mesmo o índice de erro sendo menor, 

ainda há educandos que não o reconhecem como animal nativo. 

Os mamíferos que os alunos tiveram maior facilidade de identificá-los como nativos 

foram o gambá e a capivara. A capivara é conhecida por ser o maior roedor do mundo e habita 

várias localidades do estado, sendo frequente alvo de caça. O gambá possui hábito noturno e é 

muito comum em áreas urbanas e rurais (SILVA, 1994; VEITENHEIMER-MENDES et al., 

2005). 

  O hipopótamo, girafa, zebra, leão, búfalo animais de origem africana, referenciado em 

filmes, livros, desenhos, também encontrados em diversos zoológicos normalmente com 

destaque e contextualizando seu habitat original. O canguru animal símbolo da Austrália, 

urso-panda e tigre de origem asiática, são animais populares e normalmente vem 

referenciando o seu local de origem. Esses mamíferos exóticos foram assinalados 

corretamente pela maior parte dos estudantes. 
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Para vaca, nota-se um índice elevado de respostas erradas, ou seja, grande parte dos 

alunos acreditava que a vaca era um animal nativo do nosso estado. Essa crença existe, 

possivelmente, pelo fato da criação de bovinos ser muito difundida no estado do Rio Grande 

do Sul.  

Em relação às aves, o percentual de acerto das nativas foi mais elevado, totalizando 

64,64% quando comparado às aves exóticas com 42,05%.  

 

Tabela 3 – Número acertos para espécies de aves nativas e exóticas 
Aves Nativas 
(Nome científico) 

Nº acertos  Aves Exóticas 
(Nome científico) 

Nº acertos  

Urubu-rei 
(Sarcoramphus papa) 34 Pardal 

(Passer domesticus) 11 

Ema 
(Rhea americana) 38 Galo 

(Gallus gallus) 16 

Pica-pau-do-campo 
(Colaptes campestris) 83 Pomba doméstica 

(Columba livia) 22 

Cardeal 
(Paroaria coronata) 85 Periquito 

(Melopsottacus undulatus) 35 

Canário-da-terra 
(Sicalis flaveola) 107 Canário-belga 

(Serinus canarius) 60 

Sabiá-laranjeira 
(Turdus rufiventris) 108 

Peru 
(Meleagris gallopavo) 79 

Caturrita 
(Myiopsitta monachus) 114 

Calopsita 
(Nymphicus hollandicus) 83 

Bem-te-vi 
(Pitangus Sulphuratus) 125 

Pavão 
(Pavo cristatus) 92 

João-de-barro 
(Furrasis rufus) 140 

Avestruz 
(Struthio camelus) 101 

Quero-quero 
(Vanellus chilensis) 142 Agapornis 

(Agapornis personattus) 136 

 

As aves nativas do Rio Grande do Sul com maiores índices de acertos foram: joão-de-

barro, bem-te-vi , caturrita, sabiá-laranjeira, canário-da-terra, cardeal e o pica-pau-do-campo. 

O percentual de acertos para o quero-quero foi muito elevado por ser uma ave 

tradicional dos campos gaúchos, comumente encontrada em locais urbanos, como estradas, 

campos de futebol e grandes canteiros, e considerada ave símbolo do RS (VEITENHEIMER-

MENDES et al., 2005). 

A ema obteve apenas 38 acertos, e é considerada a maior ave das Américas e presente 

na lista de animais em extinção com ocorrência principalmente em áreas abertas da metade 

sul (PONGILUPPI  et al, 2008). Talvez a aparência semelhante à do avestruz, ave exótica 

com elevado número de acertos, pode ter dificultado no momento de identificar a ema como 

nativa. Quanto ao Urubu-rei, o reduzido número de acertos pode ser explicado pelo fato da 

sua aparência ser pouco conhecida em nosso meio urbano.  
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O Pardal dentre todas as aves foi a que obteve o menor número de acertos em virtude 

de ser muito conhecida e consequentemente ser considerada como nativa pela população.  

O galo foi erroneamente assinalado como nativa por muitos alunos, provavelmente por 

ser muito utilizado para a produção em nosso meio. Delariva & Agostinho (1999, p.257) 

afirmam que “no Brasil, o histórico e a domesticação de algumas espécies animais, como os 

bovinos, os suínos e as galinhas domésticas, datam do início da colonização feita pelos 

portugueses”. 

Os pássaros exóticos periquito e canário-belga, apresentaram um número elevado de 

respostas erradas provavelmente por serem espécies domesticadas e criadas em cativeiro. No 

entanto, a agapornis, com o maior índice de respostas corretas e a calopsita, embora não sejam 

tão comuns como o periquito e o canário-belga, também são vendidos em agropecuárias como 

espécies domésticas. 

 

Considerações Finais 

 

Esse estudo evidenciou as dificuldades dos alunos no processo de reconhecimento das 

espécies nativas de animais e plantas, assim como na distinção entre as espécies exóticas e 

nativas da região. Os resultados analisados demonstraram um maior número de acertos para 

espécies de mamíferos exóticos (72,91%) do que para mamíferos nativos (45,17%). 

Entretanto, houve índice maior de acertos para espécies nativas de aves e plantas frutíferas, 

com 64,64% para aves e 59,52% para frutíferas. Tal constatação pode ser explicada por 

fatores como a elevada presença de espécies exóticas no seu entorno, assim como pela 

divulgação de espécies exóticas em publicações didáticas. 

Dessa forma, a realização de atividades contemplando aspectos conceituais 

relacionados com as espécies nativas e exóticas na Educação Básica, viabiliza a construção de 

saberes relativos à importância das espécies nativas, à introdução de espécies exóticas e de 

conceitos biológicos que contribuam para o desenvolvimento da percepção e das concepções 

dos estudantes em relação ao ambiente em que vivem, contribuindo para a Educação 

Ambiental. 
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Resumo 
Este trabalho relata as experiências vivenciadas durante um projeto desenvolvido com os alunos da terceira série- 
ensino médio do Colégio Estadual General Hipólito Ribeiro- Pinheiro Machado/RS, cujo objetivo foi 
desenvolver no aluno uma atitude responsável em relação à preservação da vida no planeta, reconhecendo o ser 
humano como o maior agente de degradação e perturbação da biosfera e também promover, através da pesquisa, 
a integração entre as disciplinas de química e história. Os resultados ultrapassaram os limites escolares, 
evidenciando a adequação da metodologia adotada, o que permite concluir que o aprendizado associativo exige 
que os alunos aprendam e possam, imediatamente passar para o outro o que aprenderam, promovendo uma 
educação para uma vida feliz, em harmonia com o planeta, ou seja, uma educação para sustentabilidade e 
cidadania. 
 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Ensino. Ação. 
 
 

Abstract 
This paper reports the experiences during a project developed with the third graders of school-State College-
General Hipolito Ribeiro Pinheiro Machado / RS, whose aim was to develop in students a responsible attitude 
towards the preservation of life on the planet recognizing humans as the biggest agent of degradation and 
disturbance of the biosphere and also promote, through research, the integration between the disciplines of 
chemistry and history. The results exceeded the limits school, showing the adequacy of the methodology 
adopted, which indicates that associative learning requires students to learn and can immediately move to the 
other what they learned, promoting an education for a happy life in harmony with the planet, ie a sustainability 
education and citizenship. 
 
 
Keywords: Sustainability. Education. Action. 

 
 

Introdução 
 
A sociedade passou por profundas transformações, onde as tecnologias estão cada vez 

mais presentes, e a escola, enquanto agente formadora deve promover uma prática voltada às 

questões sociais com significação para os educandos. Diariamente, sentimos a necessidade de 

fazermos uso de tecnologias cada vez mais eficientes que proporcionem progresso e ao 

mesmo tempo mantenham o equilíbrio da vida no planeta. 
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De acordo com Torres e Bochniak, 2003, os gregos acreditavam que a Terra era um 

gigantesco organismo denominado Gaia, no qual as diferentes formas de vida, incluindo a 

humana, eram apenas subsistemas componentes. Assim qualquer desequilíbrio em qualquer 

das espécies, significava um desarranjo que de alguma forma influenciaria todo o planeta. 

Hardin, apud Sardela, 2003, afirma que um cidadão do mundo moderno precisa 

compreender e usar de modo sustentável os complexos sistemas ambientais dos quais fazemos 

parte, segundo ele, a educação ambiental é fundamentalmente uma educação para a resolução 

de problemas, a partir das bases filosóficas do holismo, da sustentabilidade e do 

aprimoramento.  

As pesquisas desenvolvidas por educadores reforçam a abordagem de temas 

relacionados ao compromisso com o meio ambiente tem se tornado uma necessidade na 

sociedade contemporânea, inserida em modelos de desenvolvimento geradores de problemas 

sociais e ambientais.  

 Nesta perspectiva, Santos e Schnetzler (2003, p. 124) defendem a abordagem de 

aspectos sócio-científicos, caracterizados como questões ambientais, políticas, econômicas, 

éticas, sociais e culturais, referentes à ciência e tecnologia por meio de temas químicos 

sociais. 

 Com base nesse contexto propomos o presente trabalho que tem como objetivo 

principal desenvolver no aluno uma atitude responsável em relação à preservação da vida no 

planeta, reconhecendo o ser humano como o maior agente de degradação e perturbação da 

biosfera e também promover, através da pesquisa, a interdisciplinaridade através da 

integração das disciplinas de química e história. 

Este trabalho foi desenvolvido no ano de 2010,  com a 3ª série do Ensino Médio, 

turma 301, devido ser esta a fase de conclusão da etapa da educação básica e percebermos a 

necessidade de prepará-los, não só, para o ingresso na vida acadêmica como também a 

atuarem na sociedade como cidadãos críticos e responsáveis. 
 

Relevância do Trabalho por Projetos 

 

 As propostas curriculares atuais para o ensino médio, em resposta as exigências da 

sociedade contemporânea tem apontado para a necessidade de uma renovação metodológica. 

Uma das tendências para esta renovação é o trabalho por projetos. 

 Pesquisas realizadas nos mais variados níveis da educação básica apontam que o 

ensino por meio de projetos, além de estimular a aprendizagem, contribui para a formação de 
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hábitos e atitudes, e para a aquisição de princípios, conceitos ou estratégias que podem ser 

generalizados para situações além do  espaço escolar.  

 O trabalho por projetos estimula a cooperação em equipe e dá flexibilidade ao 

pensamento do aluno, auxiliando-o no desenvolvimento da autoconfiança necessária para se 

engajar numa dada atividade, na aceitação do outro, na divisão do trabalho e 

responsabilidades, e na comunicação com os colegas. Fazer parte de uma equipe exercita a 

autodiscplina e o desenvolvimento da autonomia. 

 De acordo com Vasconcellos, 2009 
Atuar com projetos é um acreditar na educação baseada na liberdade humana, onde 
o ensinar e o aprender fazem associação com a compreensão a ser buscada sobre por 
que as coisas são como são e, ainda, como elas vieram a se tornar o que realmente 
são. ( VASCONCELLOS, 2009, p. 161) 

 

 

 Importância da Interdisciplinaridade no Ensino Médio 

 

 Analisando-se os documentos oficiais da educação brasileira encontramos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais a importância da promoção de atividades interdisciplinares 

no espaço escolar: 

 
A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador que pode ser o objeto de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido 
ela deve partir da necessidade, sentida pelas escolas, professores e alunos de 
explicar, compreender, intervir, mudar, prever algo que desafia uma disciplina 
isolada e atrai a atenção de mais um olhar, talvez vários. (PCNEM, BRASIL,1999). 

  

  Sob essa visão, Fazenda, (1996) nos ensina que o fazer interdisciplinar mostra ao 

educando que um fato ou solução nunca é isolado, mas sim conseqüência da relação de 

muitos outros, assim o conhecimento adquirido por meio dos conteúdos específicos das 

diferentes disciplinas na escola deve perpassar o ter de aprender, o saber sistematizado isolado 

do todo, da vida. Esse conhecimento adquirido pelo homem deve trazer-lhe satisfação de 

apropriar-se de mais saber para poder se entender, entender o outro e entender o mundo. O 

conteúdo específico de uma disciplina na escola não tem sentido se ele tenta apropriar do 

todo, resgatando o específico, ressaltamos assim, a importância das propostas 

interdisciplinares. Werneck (1999) reforça a importância de práticas interdisciplinares no 

aprendizado e sugere aos professores:  
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Atividades que desenvolvam a criatividade, o raciocínio, muito mais 
que as quantidades de exercícios e matérias lecionadas, preparem 
atividades que desenvolvam as possibilidades de parcerias, do 
trabalho em equipe e quebrem essa estrutura de que o aprendizado se 
dá individualmente. [...] Intercalem atividades individuais e de 
grupo. (WERNECK, 1999, p.29-30) 

 

 
Pesquisa 
 
 A educação possui, hoje, o grande desafio de trazer para o presente, pressupostos 

teóricos que foram sendo acumulados ao longo do tempo, para que possam ser úteis no futuro. 

A pesquisa, sendo o elo entre teoria e prática, nos permite estabelecer no presente, a ligação 

entre o passado e o futuro. 

 Para que haja pesquisa, é necessário que a prática se fundamente numa teoria, que por 

sua vez, poderá ser modificada ou aprimorada a partir dos resultados dessa prática, dando 

condições para mais pesquisa. Desta forma, estabelecemos uma dinâmica, caracterizada pela 

geração de conhecimento. 

 Segundo Moraes e Lima, 2004: 
 

A pesquisa em sala de aula precisa de envolvimento ativo e reflexivo permanente de 
seus participantes. A partir do questionamento é fundamental por em movimento 
todo um conjunto de ações, de construção de argumentos que possibilitem superar o 
estado atual e atingir novos patamares do ser, do fazer e do conhecer. (MORAES e 
LIMA, 2004) 
 

 Como já se mencionou, vivemos na era da revolução tecnológica, é necessário que a 

educação acompanhe essa revolução e os professores se adaptem a essas mudanças, não se 

pode mais conceber o professor como mero transmissor e o aluno como mero receptor de 

conhecimentos. 

 Pesquisar transforma-se no grande mecanismo de uma nova proposta educacional, 

envolvendo professores e alunos num processo de questionamento, construção e reconstrução. 

Dessa forma, a pesquisa passa a ser fonte de um novo saber, revê a maneira de agir do 

profissional da educação, estimula o educando a aprender, a pensar e produzir 

autonomamente. 

Freire (1996) afirma, é preciso saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. 
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Sustentabilidade 
 
 Conforme sugerem os PCNEM, a dinâmica da vida do professor na escola precisa 

voltar-se mais para o favorecimento da re(organização) da prática curricular, da 

(re)construção do processo ensino-aprendizagem, das decisões do que ensinar de como 

ensinar e de como avaliar o significativamente apreendido, da  consolidação de espaços 

efetivamente transformadores da dinâmica social , por meio da instrumentalização intelecto 

cultural de cidadãos potencialmente ocupantes de posições decisivas no cenário coletivo da 

sociedade. 

 Salientamos a necessidade de aprofundamento da visão de uma formação humana 

social, integral e integradora, que não apresente uma percepção segmentada do conhecimento 

humano, nem do sujeito, nem da realidade, que não dissocie desenvolvimento intelectual e 

profissional, formação teórica e prática, que articule saberes concernente a conteúdos 

formativos diversificados associados a conceitos que necessitam serem (re) significados em 

contexto escolar, incluindo dimensões plurais e múltiplas do saber, do ser, do saber fazer, do 

conviver, associadamente a valores, atitudes e posturas a serem incorporadas como vivências 

sociais mais solidárias, responsáveis e justas, ou seja, precisamos desenvolver uma educação 

para o desenvolvimento sustentável. 

 Para Gadotti (2008), esse início de milênio caracteriza-se por um enorme avanço 

tecnológico e também por uma enorme imaturidade política: enquanto a internet nos coloca 

no centro da era da informação, o governo do humano continua muito pobre, gerando 

misérias, deterioração e guerras sem fim. Quinhentas empresas transnacionais controlam 25% 

da atividade econômica mundial e 80% das inovações tecnológicas. A globalização 

econômica capitalista enfraqueceu os estados nacionais impondo limites para a sua 

autonomia, subordinando-os à lógica econômica das transnacionais. Gigantescas dívidas 

externas governam países e impedem a implantação de políticas equalizadoras. As empresas 

transnacionais trabalham para 10 % da população mundial que se situa nos países mais ricos, 

gerando uma profunda e inadmissível exclusão. Esse é o cenário da travessia para uma outra 

globalização. 

 Esse modelo insustentável requer de nós educadores uma nova pedagogia, uma 

pedagogia voltada à uma cultura de sustentabilidade, que contemple um conjunto de saberes e 

valores interdependentes, necessários para uma vida sustentável. 
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A Educação Escolar e o Ensino de História e Química 
 
  
 Entendemos que a educação escolar tem como tarefa contribuir para a  construção de 

um mundo mais solidário e ético, com cidadãos críticos. Para que a efetivação desse 

pressuposto deve envolver e  explicar tanto as permanências e as regularidades das formações 

sociais quanto as mudanças e as transformações que se estabelecem no embate das ações 

humanas a fim de promover um saber significativo. (OCEM, vol. 3, 2006). 

 Assim, o ensino de História deve proporcionar o exercício da problematização da vida 

social como ponto de partida para a investigação produtiva e criativa, buscando identificar 

relações sociais de grupos locais regionais e nacionais  comparando problemáticas atuais e de 

outros momentos, a fim de promover um  posicionamento de  forma analítica e crítica diante 

do presente e estimular o aluno a  buscar as reações possíveis com o passado. 

 Neste contexto o ensino de Química pode ser um instrumento de formação humana 

que amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, porém deve ser 

ministrado de maneira a ser um meio de interpretar o  mundo e intervir na realidade, com uma 

visão de ciência com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção 

histórica.  

 De acordo com  Seriacoppi, 2005, é preciso que o aluno parta do presente e busque no 

passado as semelhanças e diferenças, as permanências e rupturas de questões e valores 

acumulados  na História,  a fim de entender  as especificidades de nossa sociedade em termos 

políticos, econômicos, sociais, religiosos, tecnológicos, culturais e do cotidiano. 

 
Materiais e Métodos 
 
 
 O trabalho caracterizou-se como uma pesquisa-ação de  numa abordagem qualitativa 

que, de acordo com André, 2008, pode ser entendida  
Como uma ação sistemática e controlada desenvolvida pelo próprio pesquisador a 
fim de proporcionar aos participantes um aprendizado de pesquisa da própria 
realidade para conhecê-la melhor e poder vir a atuar mais eficazmente sobre ela, 
transformando-a. (ANDRÉ, 2008, p. 33) 
 

 A fim de atingir os objetivos estabelecidos, e promover a interdisciplinaridade entre as 

disciplinas de química e história, através  propomos  a realização desta atividade aos 20 

alunos da turma 301- Ensino Médio do Colégio Estadual General Hipólito Ribeiro, a fim de 

motivá-los utilizamos a apresentação em Power-point, “O Grito da Terra” e distribuímos o 

texto “Carta da Terra ao Inquilino”. 
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 No momento seguinte, através de aula expositiva explicamos aos alunos o tema 

sustentabilidade (conceito e implicações com as disciplinas de química e história) e 

organizamos os grupos para a realização da primeira tarefa do trabalho: escolher um tema 

ligado a sustentabilidade e elaborar um projeto de pesquisa. Esta etapa foi realizada nos meses 

de março a abril de 2010. 

 Na etapa seguinte, nos meses de maio a julho houve a coleta de dados necessários ao 

desenvolvimento do projeto que cada grupo estabeleceu, assim foram realizadas pelos alunos 

pesquisas bibliográficas, em sites, construção de maquetes, elaboração de planfletos 

educativos e visitas a algumas propriedades do Município para observação de atitudes 

sustentáveis já adotadas pela população. 

 Após o levantamento de dados os alunos orientados pelas professoras envolvidas no 

projeto organizaram um seminário para apresentação dos resultados obtidos com o projeto. 

 Ao ser lançada a proposta de trabalho à turma, essa não se mostrou muito receptiva a 

idéia, cerca de 12% dos alunos não realizaram a primeira atividade proposta. Porém à medida 

que o trabalho se desenvolvia esses alunos foram se envolvendo na realização do mesmo e os 

resultados obtidos demonstraram a superação destes e surpreenderam as professoras 

participantes. 

 
Análise e Discussão dos Resultados 

 

 Os alunos participaram de forma ativa no projeto,  desde a definição do tema, a 

organização da  pesquisa, na apresentação, em forma de seminário, das descobertas feitas e 

também na realização de ações concretas junto a comunidade escolar.   Os trabalhos 

realizados abordaram temas químicos sociais em estreita relação com os fatos históricos, tais  

como agricultura orgânica, utilização racional da água, eficiência energética na construção 

civil, porém dois grupos destacaram-se com as atividades propostas no âmbito escolar.  

 Um dos grupos abordou o tema “Sustentabilidade na Amazônia”, elaboraram panfletos 

educativos e foram às ruas da cidade distribuí-los, como relata o aluno:  

 - Nosso objetivo era conscientizar a população que um pequeno gesto aqui pode ter 

conseqüência em todo nosso planeta, em especial na Amazônia.(V.T.)  

 Outro grupo pesquisou sobre “Problemas Ambientais” relatando que a conscientização 

começa em casa com pequenos gestos, para esse aluno:   
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 - Em casa passei a apagar as luzes, fechar a torneira e diminuir o tempo do banho, e 

descobri que estas pequenas ações são fundamentais para preservação da vida no planeta 

(B.S.) 

 As ações desenvolvidas pela turma estenderam-se por toda escola, em regime de 

mutirão eles recolheram o lixo depositado no pátio da mesma, plantaram árvores  a para 

diminuir a emissão de gás carbônico e  implantaram um posto de coleta de óleo de fritura na 

escola, que é doado a ONG Vida Nova para fabricação de sabão, por um grupo de senhoras da 

comunidade, servindo também como fonte de renda as mesmas. 

 Com este trabalho conseguimos resgatar um aluno que estava prestes a evadir por 

apresentar problemas de relacionamento com os colegas e baixo rendimento escolar, este 

aluno foi um dos que mais se empenhou na realização das atividades concretas, assumindo 

uma postura de líder da turma;  

A realização deste trabalho tais ações refletem-se no seu comportamento em aula que 

melhorou consideravelmente, inclusive a mudança foi notada pelos professores das outras 

disciplinas que não participaram do projeto. 

 A interdisciplinaridade ocorreu ao longo do desenvolvimento do projeto, os temas 

escolhidos pelos grupos já demonstravam a integração  das disciplinas e as professoras faziam 

as correlações do tema com os conteúdos abordados em sala de aula, por exemplo,  o tema 

agricultura orgânica, a disciplina de história destaca os aspectos históricos da agricultura, uso 

da terra pelo homem desde os primórdios  da agricultura até os tempos  atuais; já a disciplina 

de química trabalha o conceito de orgânico, sua composição química, alimentos orgânicos x 

alimentos industrializados, procedendo-se  assim para cada um dos temas escolhidos pelos 

alunos. Comprovamos este fato com o relato da aluna:  

 - Agora entendemos que um fato histórico não se dá isolado e que a química 

contribuiu para o avanço da tecnologia hoje. Todo o conhecimento está interligado e as 

disciplinas não são gavetinhas de arquivo. Tudo se relaciona! I.D. 

 Ao analisarmos as ações desenvolvidas verificamos que o projeto atendeu seus 

objetivos, fazendo com que os educandos exerçam sua cidadania no âmbito escola.  

 

Considerações Finais 

 

 O ensino médio, entre outras finalidades deve proporcionar o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo sua formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico. Considerando-se a importância de 
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conhecimentos sobre ciência e tecnologia e sociedade para uma vida sustentável, organizou-se 

o presente trabalho, que procura desenvolver no aluno uma atitude responsável em relação à 

preservação da vida no planeta, reconhecendo o ser humano como o maior agente de 

degradação e perturbação da biosfera ao longo da história e também promover, através da 

pesquisa, a interdisciplinaridade no âmbito escolar através da integração das disciplinas de 

Química e História. 

 De acordo com Gadotti (2008) vida sustentável é o estilo de vida que harmoniza a 

ecologia humana e a ambiental mediante tecnologias apropriadas. È um estilo de vida 

intencional que caracteriza a responsabilidade pessoal à serviço dos demais.  

 Acreditamos ao propor este trabalho que educar para sustentabilidade é promover uma 

relação ética na gestão do meio ambiente e na economia, buscando satisfazer as necessidades 

de hoje em equilíbrio com as necessidades das futuras gerações. 

           Os resultados ultrapassaram os limites escolares superando as expectativas dos 

participantes. As ações realizadas nos permitem concluir que o aprendizado associativo exige 

que os alunos aprendam e sintam o desejo de transmitir aos outros o que aprenderam, dessa 

forma estamos educando para uma vida feliz em harmonia com o planeta, ou seja, estamos 

educando para a sustentabilidade e promovendo a cidadania. 
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Resumo  
Com o propósito de sensibilizar os alunos da Educação de Jovens Adultos (EJA) para participação em um 
projeto de pesquisa, realizamos este estudo exploratório no quarto bimestre de 2011, envolvendo duas turmas de 
Escola Estadual da EJA, no município de Venâncio Aires – RS. Para conhecermos melhor a realidade dos alunos 
com relação à Educação Ambiental, foi escolhida a água como tema gerador de pesquisa e de discussão onde a 
interdisciplinaridade acontece com Artes e Biologia, envolvendo alunos e professores das turmas. Os objetivos 
deste estudo são de introduzir na comunidade escolar, representada pelos alunos e docentes da EJA, a iniciação à 
pesquisa através da construção do conhecimento experimental e científico envolvendo a realidade local. Como 
instrumentos para obtenção dos dados foram ministradas 12 aulas teóricas, práticas interdisciplinares com o tema 
água e preenchida uma ficha com dois blocos de perguntas. A partir da análise envolvendo as questões 
propostas, proporcionamos momentos para trocas de experiências com apresentação das atividades de pesquisa 
entre os participantes do projeto e obtivemos dados representativos sobre a água e a realidade da Educação 
Ambiental na comunidade da EJA no município.  
 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens Adultos (EJA). Tema gerador. Água.  
 
 
Abstract 
In order to sensitize students to the Education of Young Adults (EJA) for participation in a research project, 
conducted this exploratory study in the fourth quarter of 2011, involving two groups of state school of adult 
education in the city of Venancio Aires - RS. To know better the reality of students with regard to environmental 
education, water was chosen as the theme generator research and discussion where interdisciplinarity happens 
Arts and biology, involving students and teachers of the classes. The objectives of this study are to introduce the 
school community, represented by students and professors of adult education, initiation of research by building 
the scientific and experimental knowledge involving the local reality. The instruments for data collection were 
given 12 lectures, interdisciplinary theme with water and filled a form with two blocks of questions. From the 
analysis involving the proposed questions, provide time for sharing experiences with presentation of research 
activities between the project participants and obtained representative data on the water and reality of 
environmental education in the community of adult education in the city. 
 
 
Keywords: Education for Young Adults (EJA). Theme Generator.  Water. 

 
 
 

Introdução 
 

 
Pensando em sensibilizar os estudantes para um trabalho envolvendo projeto de 

pesquisa, realizamos um estudo com alunos de duas turmas da Educação de Jovens e Adultos 
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(EJA) no município de Venâncio Aires-RS, para conhecermos a realidade em relação à 

Educação Ambiental (EA).  

Motivamos para o estudo trabalhando a importância da Educação Ambiental no 

cotidiano das pessoas, pois acreditamos ser  
  A escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar o aluno a 
buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as 
demais espécies que habitam o planeta, auxiliando-o a analisar criticamente os 
princípios que tem levado à destruição inconseqüente dos recursos naturais e de 
várias espécies. Tendo a clareza que a natureza não é fonte inesgotável de recursos, 
suas reservas são finitas e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o 
desperdício e considerando a reciclagem como processo vital. EFFTING (2007, p. 7) 

 
       A aproximação do conteúdo desenvolvido em aula, com as informações do aluno e a 

inclusão do conhecimento científico, estreita a relação da sociedade com a ciência. Essa 

aproximação aparece nos PCN (Brasil,1997, p. 28) quando trata que 

 
É necessário que, no processo de ensino e aprendizagem, sejam exploradas: a 
aprendizagem de metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de 
verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a 
construção de argumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o 
desenvolvimento do espírito crítico capaz de favorecer a criatividade, a compreensão 
dos limites e alcances lógicos das explicações propostas. Além disso, é necessário 
ter em conta uma dinâmica de ensino que favoreça não só o descobrimento das 
potencialidades do trabalho individual, mas também, e sobretudo, do trabalho 
coletivo. 
 

Sendo assim é na escola em que muitos tem o seu primeiro contato com o 

conhecimento científico (MELO, 2010, p. 01). Principalmente em se tratando de alunos da 

EJA. 

          Para muitos autores contemporâneos (LOUREIRO, 2004; SATO, 2004; TOZONI–

REIS, 2004; CHAPANI e DAIBEM, 2003; REIGOTA,1995), a EA é fundamentalmente 

política e, corroborando este fundamento, Freire (1992) assegura que a educação e a qualidade 

de vida são sempre uma questão política, fora de cuja reflexão, de cuja compreensão não nos 

é possível entender nem uma nem outra. (FREIRE, 1992, p. 41). 

          Como metodologia a ser utilizada no processo ensino aprendizagem nos embasamos em 

temas geradores, que segundo Andreola (1999) constituem excelentes paradigmas 

interdisciplinares para a pesquisa, para a integração dos diferentes campos do saber científico 

e para a organização dos currículos escolares.  

          Sato (2004) corrobora este entendimento, afirmando que a utilização de temas 

geradores em EA promovem a interdisciplinaridade e a desmistificação de que o tema 

ambiente só pode ser trabalhado nas áreas de Ciências. Aqui neste estudo a 
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interdisciplinaridade acontece com Artes e Biologia, envolvendo alunos e equipe de 

professores da turmas da EJA. 

          A escolha da água como tema gerador de pesquisa e de discussão se justifica pelo fato 

de esta estar sendo tratada como unidade ideal de manejo e de gestão ambiental nas políticas 

públicas, inclusive para o desenvolvimento da Educação Ambiental (RODRIGUES, 2000). 

Este estudo que inicia com o tema água, tem como objetivos introduzir na comunidade 

escolar, representada pelos alunos da EJA, a iniciação à pesquisa através da construção do 

conhecimento experimental e científico sobre a realidade local. E, futuramente pretendemos  

elaborar com a equipe de professores participantes, materiais específicos para a construção do 

conhecimento, investigação do meio natural e social do entorno escolar. 

 
Ciências no Cotidiano dos Alunos da EJA 

 

Estamos em uma era onde a Ciência e a Tecnologia todos os dias surgem com novas 

descobertas a cada dia que se passa. Temos que estar preparados para vivermos em um mundo 

cada vez mais complexo, com rápidas mudanças científicas e tecnológicas. Desenvolver a 

capacidade de entender a ciência e de pensar que nos permitam adaptar à contínua da 

evolução do Mundo e uma das características que a ciência deve desenvolver. Através da 

ciência é que vamos conseguir adquirir os conhecimentos que poderão nos ajudar a resolver 

os problemas da vida real. 

E quando falamos em vida real, os alunos das turmas de EJA estão fortemente ligados 

a essa temática devida a sua trajetória de vida. As turmas de EJA em sua grande maioria são 

caracterizadas por serem grupos de estudantes heterogêneos em se tratando das idades, das 

visões de mundos, da cultura e da bagagem de conhecimento prévios que eles trazem.  

Também são muitas as circunstâncias que fazem os alunos abandonarem a escola 

fundamental e retornarem para a EJA anos mais tarde, trazendo para as salas de aula toda sua 

bagagem conquistada durante um certo período “a imersão, por vezes precoce, no mundo do 

trabalho e a experiência social fizeram com que esses alunos acumulassem uma bagagem rica 

e diversa de conhecimentos e formas de atuar no mundo em que vivem.” BRASIL 

(CADERNO TRABALHANDO COM EJA, 2006, p. 8).  

 Os alunos da EJA depois que voltam a estudar encontram na escola um espaço de 

recolocação social, de desenvolvimento social e auto-estima. É nesse sentido que esses 

estudantes diferem dos demais grupos, como por exemplo, as crianças ou os adolescentes. Os 

jovens e adultos precisam ver a escola como um lugar que poderá suprir muitas de suas 
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necessidades como pessoa, como cidadão e como um aprendiz em potencial. Somente assim 

eles ingressarão em sala de aula com motivação para participar de m processo de 

aprendizagem.   

Com todo este perfil, por que trabalhar Educação Ambiental na EJA? Os alunos das 

turmas da EJA carregam consigo uma influencia do seu entorno através de traços culturais e 

da vivência com o mundo em que vivem e que os rodeia. Assim,  
 

 
Podemos dizer que eles trazem uma noção de mundo mais relacionada ao ver e ao 
fazer, uma visão de mundo apoiada numa adesão espontânea e imediata às coisas 
que vê. Ao escolher o caminho da escola, a interrogação passa a acompanhar o ver 
desse aluno, deixando-o preparado para olhar. Aberto à aprendizagem, eles vêm 
para a sala de aula com um olhar que é, por um lado, um olhar receptivo, sensível, e, 
por outro, é um olhar ativo: olhar curioso, explorador, olhar que investiga, olhar que 
pensa.  (BRASIL, 2006, p. 5) 

 

Observamos que os alunos possuem toda uma experiência que os outros adolescentes 

não possuem e esta é acumulada durante anos de vivências. Buscamos entender essa visão 

sobre um tema tão comum no dia-a-dia que é a água e que inúmeras vezes ninguém dá a 

devida atenção ao assunto. Nesta pesquisa queremos conhecer o ponto de vista da EJA, 

proporcionar momentos de discussão para que os participantes sejam capazes de refletir e 

avaliar de forma responsável os diferentes aspectos que envolvem a temática trabalhada, de 

maneira crítica e autônoma.  

 Assim com a troca de experiências que ocorre nas muitas salas de aulas da EJA 

espalhadas pelo Brasil, queremos que ocorra também uma reflexão maior sobre o âmbito 

ambiental local do seu bairro, seu distrito, seu município, utilizando dois blocos de perguntas 

ligado a temática para fazermos o raio-x da temática segundo a EJA.  

Os alunos da EJA trazem consigo um conhecimento variado adquirido ao longo de 

anos. Segundo BRASIL (2006, p. 6) em um manual lançado para professores que trabalham 

com a EJA pode-se classificar em dois tipos os conhecimentos que os alunos da EJA trazem 

consigo para a sala de aula. 

O saber sensível, aquele saber que está ligado ao nosso corpo e aos sentidos, esse 

saber é pouco valorizado na vida moderna, muitos professores de artes exploram esse saber. 

Já o saber cotidiano é uma parte reflexiva do aluno por ser parte da vida vivida de cada aluno, 

está internalizado nele pelas conquista e dificuldades vividas até o momento. Esse saber 

cotidiano é fortemente ligado ao senso comum e para minimizá-lo devemos investir no 

trabalho cientifico com os alunos. 
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 Estes por terem maior vivência sobre trabalho, família, sociedade já são mais críticos 

porem queremos trabalhar o ser critico de cada aluno para desenvolver a capacidade de 

participação e relacionamento com o mundo em que estamos inseridos através de outro olhar.  
No caso da vida escolar, este objetivo é conhecer melhor o mundo e “aprender a 
organizar o seu comportamento social para resolver questões”. Com isto, cresce a 
cidadania de uma maneira organizada e democrática, sem perder de vista em 
nenhum momento a existência do “outro”, porque se aprende a participar, a entrar 
em relação social de maneira organizada. E isto é condição para sermos capazes de 
organizar nossos comportamentos de maneira a aplicar e diversificar a participação 
de pessoas, nas tomadas de decisões.  (Penteado, 2007, p. 56) 

 

Assim mudamos o conhecimento do senso comum que os alunos e alunas da EJA 

estão acostumados a trabalharem, de um cunho imediatista e não questionador, para um 

conhecimento mais elaborado, reflexivo e questionador.  

 E para trabalhar a reflexão e a o senso crítico dos alunos foi proposto para eles o 

trabalho ligado a educação ambiental pois é um movimento que vem crescendo a cada dia 

mais no Brasil, seja nas escolas, na mídia, no serviço. Educação ambiental esta invadindo 

todos os espaços do nosso cotidiano. Os problemas ambientais não são assunto recente, essa 

temática já vem sendo debatida há anos por escritores e pesquisadores que alertam sobre o 

cuidado com o meio ambiente.   

Mas do que adianta estudarmos desenvolvimento sustentável e vermos ele cada dia 

mais na mídia, mas se não compreendermos o seu significado? Segundo o Relatório da 

Comissão Mundial sobre o meio ambiente e Desenvolvimento, podemos definir como 

desenvolvimento sustentável o que “atende às necessidades da geração atual sem 

comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” 

(relatório Brundtland, 1987, apud Penteado, 2007, p. 33).  

Assim fica firmado a tentativa de esgotarmos os recursos do presente para que as futuras 

gerações tenham acesso a essa diversidade, nem nenhum dano.  

Desenvolvimento sustentável também é muito bem definido por PENTEADO (2007) 

quando ela diz o seguinte: 

 
O que podemos entender por desenvolvimento sustentável? Chegamos a que 
“desenvolvimento sustentável é um processo de ampliação do campo de 
oportunidades oferecido à população de um país às necessidade das gerações atuais, 
se preserve a capacidade e as possibilidades de as gerações futuras atenderem às 
suas próprias necessidades”. 
 

Para desenvolver essa capacidade de preservação do presente para as gerações futuras, 

percebemos o papel importante da escola, como meio de trabalhar direto com as crianças, 
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jovens e adultos através da pesquisa. Pesquisa essa que deve ser habito do cotidiano dos 

professores, mas que sabemos que não é assim. O professor de hoje esta com um perfil de 

instrutor, assim se limita apenas a repassar conhecimento e procedimentos, sabendo passar 

ideias prontas, qualquer pessoa pode ser professor, pois é trabalhar com mera transmição de 

uma cópia.  

A idéia de que a pesquisa é exclusiva de mestres e doutoresdeve, que a pesquisa é 

atividade especiail, deve ser superadas e devem ser incorporadas ao cotidiano. É importante e 

necessario que a pesquisa se torne cotidiana tanto na vida do professor e do aluno, assim 

desmistificar a pesquisa com algo especial, feita por pessoas especiais. Tanto o aluno que 

entende a pesquisa cientifica como sendo um trabalho a mais para ele como também o 

professor que não se sente parte da pesquisa como pesquisador, pois trabalha em sala de aula, 

devem mudar seus conceitos e começar a entender que educar pela pesquisa é uma das 

maneiras de tornarmos nossos alunos cidadãos criticos e autonomos.  

O trabalho que o professor pesquisador realiza, é um trabalho que visa o coletivo entre 

professor/aluno para que os dois trabalhem em parceria na busca das soluções dos problemas. 

Demo (2005, p. 2) ressalta que a busca não é pelo “profissinal da pesquisa”, mas um 

profissional da educação pela pesquisa. Para isso o professor deve fazer com que a pesquisa 

seja um a atitude cotidiana dele e do aluno sendo que no estudo incluimos o aluno da Eja..  

 
Metodologia  

 
            

No projeto desenvolvido no Município de Venâncio Aires-RS, e descrito neste artigo, 

trabalhamos a comunidade escolar, representada por duas turmas e seus professores da EJA, a 

partir do seu próprio entorno, aproveitando ao máximo as possibilidades didático-pedagógicas 

do ambiente natural e social, gerando recursos e material de apoio necessário para 

interpretação e continuidade com as investigações. 

          Articulamos diferentes atividades interdisciplinares, utilizando principalmente os temas 

das disciplinas de Ciências e Artes (sob a forma de resolução de problemas), tendo recursos 

como: a cidade, o bairro, a comunidade e investigações que envolveram o entorno do aluno da 

EJA no município onde ele reside, trazendo as suas pesquisas para discussão e socialização 

em sala de aula. 

               Procuramos ao longo deste projeto, gerar alternativas educativo-ambientais que 

tratassem de superar o reducionismo e as limitações que frequentemente emergem de recursos 

pontuais que são geralmente oferecidos nas atividades de Educação Ambiental na escola. 
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     Para a obtenção dos dados foram ministradas 12 aulas teóricas e práticas sobre o tema 

água, sendo distribuída uma ficha com dois blocos de perguntas, para que a partir dessa 

análise tivéssemos um panorama geral da realidade da EJA no município de Venâncio Aires – 

RS. Por fim, houve um momento de socialização com todos os participantes da pesquisa, 

onde foi mostrado o material da pesquisa como gráficos, idéias sugeridas, pesquisas 

realizadas pelos estudantes, proporcionando assim momentos de discussão sobre tudo o que 

vivenciamos na temática abordada.  

 

Resultados e Discussão   

           

A turma de EJA participante da pesquisa é heterogênea, pois apresenta alunos de 

diferentes profissões e com idades entre 18 e 48 anos, representadas no quadro 1. Este perfil 

evidencia que cada vez mais as pessoas vem procurando as turmas de EJA para terminarem 

seus estudos.   

 
Idade  18 19 21 23 24 26 28 30 31 32 

% 6% 3% 9% 9% 6% 3% 6% 6% 3% 6% 

Idade  33 43 35 36 37 41 44 45 48 Sem idade 

% 6% 3% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 9% 

Quadro 1 – Representação das idades dos estudantes da EJA. 

 
Quanto ao sexo dos indivíduos participantes, 55% são mulheres e 45% são homens 

sendo o público feminino com a porcentagem mais elevada. Este fato confirma os dados do 

IBGE (2009) onde aparece que a “ EJA é mais procurada por mulheres e pessoas com menor 

rendimento, sendo mais frequentada no Sul”. Outra informação que se confirma é a do alto 

numero de discentes apresentando diferentes profissões, procurando nas salas de aula de 

cursos noturnos, o retorno ao estudo, a fim de conquistarem a sobrevivência econômica, 

muitas vezes, por exigência do próprio emprego para que possam permanecer nele. 
Nossos alunos, das classes de EJA, são muitas vezes pessoas que administram sua 
sobrevivência econômica: fazem “bicos”, são autônomos, circulam por diferentes 
profissões como auxiliares ou ajudantes de pintura, construção, serviços domésticos, 
venda ambulante etc. .  (TRABALHANDO COM EJA, 2006, p. 21 – CADERNO 
ALUNAS E ALUNOS DA EJA) 

 
Quanto aos bairros onde residem, a maioria dos alunos (81%) pertencem ao distrito sede e o 

restante estão distribuídos pelos demais distritos da cidade. Se tratando do tema gerador 

abordado, podemos afirmar com base nos 
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Quanto aos bairros onde reside, a maioria dos alunos (81%) pertencem ao distrito sede 

e o restante estão distribuídos pelos demais distritos da cidade. Se tratando do tema gerador 

abordado, podemos afirmar com base nos dados fornecidos pelos estudantes que mais da 

metade (71%) afirma que água que estão ingerindo ou utilizando no dia-a-dia, no seu bairro é 

de boa qualidade e encanada, algumas manifestações de água suja ocorreram na pesquisa.  

A não existência de lagos, rios ou açudes no bairro também mostrou-se bem elevada, 

representando 75% das respostas. Os demais entrevistados que afirmaram da existência de 

outras fontes de água na sua localidade onde residem, tiveram que informa da qualidade da 

água (quadro 2), onde pode-se constatar que mais da metade das respostas, as águas estão 

limpas (53%), porém podemos observar que 27% dos alunos relataram a presença de poluição 

em arroios.  

 
Qualidade 

da água 
Não 

contaminada 
Limpa Encanada Suja mas 

tratada 
Arroio 

contaminada 
% 7% 53% 13% 7% 20% 

Quadro 2 – Qualidade da água consumida no município. 
 

Quanto a fonte fornecedora de água (quadro 3), há no município a distribuição 

representada pela empresa CORSAN para a residência de 75% dos alunos, sendo que os 

outros estudantes afirmaram usar água do poço artesiano, de rio e  de arroio, representados no 

quadro a seguir.  

 
De onde vem água 
utilizada no bairro 

Arroio Rio Poço artesiano Corsan 

% 3% 8% 14% 75% 
Quadro 3 – Fonte de fornecimento da água. 
 
Quando questionados sobre as possíveis doenças veiculadas através da água, as 

respostas foram diversas porém a mais representativa foi à diarréia com 16%. Já da utilização 

da água, o ponto negativo mais destacado pelos alunos, com 31% de representação, foi 

lembrado que a água no bairro é desperdiçada lavando o carro e como segundo ponto com 

20% foi a má utilização na lavagem das calçadas. 

Um dado que deteve a nossa atenção foi que os estudantes na sua maioria paga a conta 

de água, mas nunca olhou e nem percebeu que a conta possui índices da análise da água que 

está sendo consumida. Quando questionados por que devemos pagar a água que consumimos 

61% indicou que é para a realização do tratamento da água fornecida. Alguns outros pontos 
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foram lembrados como por que causa de impostos (3%), para não causar doenças (3%) e para 

não desperdiçarmos (5%).  

Os alunos surpreenderam quando colocaram na pesquisa que não desperdiçam água no 

banho ou escovando os dentes, mas sim lavando carro, calçadas e animais. Isso mostra que 

alguns atos negativos devem ser mudados e revistos. Quando questionados sobre como 

podemos economizar água varias foram as dicas, mas que mais apareceu nas respostas foi a 

de usar o necessário sem desperdiçar (22%). As dicas mais conhecidas como: não tomar 

banho com chuveiro aberto (12%), escovar dentes com torneira fechada (14%), não lavar 

carros ou motos com mangueira aberta (4%), também apareceram nas respostas. 

Foi solicitado para finalizar o estudo exploratório que os alunos dessem um conselho 

para seus vizinhos e o conselho que mais apareceu nas respostas foi o preservar hoje para o 

futuro em 40% das respostas.  Este item é muito importante pois envolve a noção de 

sustentabilidade, evidenciando que os alunos pensam nas gerações futuras com 

responsabilidade demonstrando atitudes positiva sobre uma temática importante como  é a 

água.  

 
Considerações Finais  

 

Sob o ponto de vista da construção do conhecimento que acontece na escola, para 

conduzir boas práticas pedagógicas, é necessário ter em mente que o conhecimento científico 

também é construído e sabemos da importância das atividades envolvendo a educação 

ambiental na escola para a formação de um sujeito crítico 

Observamos que as respostas coletadas evidenciaram o envolvimento positivo dos 

alunos com os conceitos trabalhados na Educação Ambiental, porém o desperdício e a falta de 

cuidado com água foram relatados sem preocupação por eles em vários momentos, mostrando 

a necessidade de se continuar com o trabalho educativo. 

          Assim, motivados pelas atitudes negativas apresentadas pelos estudantes, 

prosseguiremos com o projeto, pesquisando e trabalhando em sala de aula com situações 

problemas que envolvam o cotidiano dos estudantes da EJA.  

          Pretendemos assim implementar uma proposta interdisciplinar entremeando as 

disciplinas de Biologia e Artes na EJA,  baseando-nos em estratégias diferenciadas que 

enfatizem a vivência cotidiana  buscando um ambiente sustentável onde os alunos de forma 

reflexiva, crítica, se direcionem em busca da autonomia e de melhor qualidade de vida.  

  

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 288



Referencias 
 
ANDREOLA, P. A interdisciplinaridade na obra de Freire: uma pedagogia da simbiogênese e 
da solidariedade. In: STRECK, D. R. et al. (Orgs.). Paulo Freire: Ética, utopia e educação. 4. 
ed. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 89-102. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC_SEF, 1997. 
 
BRASIL. Trabalhando com a educação de Jovens e Adultos. Brasília: MEC, 2006. 
 
CHAPANI, D. T.; DAIBEM, A. M. L. Educação ambiental: ação-reflexão-ação no cotidiano 
de uma escola pública. In: TALAMONI, J. L.; SAMPAIO, A. C. (Orgs.). Educação 
Ambiental: da prática pedagógica à cidadania. São Paulo: Escrituras, 2003. p. 21-40. 
 
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 2005. 
  
FREIRE, P. Política e educação. São Paulo: Cortez, 1992. 
 
LOUREIRO, C. F. B. Trajetória e fundamentos da Educação Ambiental. São Paulo: 
Cortez, 2004. 
 
MELO, J. R; ROTTA, J. C. G. Concepção de ciência e cientista entre estudantes do ensino 
fundamental. XV Encontro Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ). Brasília: 2010. 
Disponível em: <http://www.xveneq2010.com.br/resumos/R0215-1.pdf> Acesso em 
27/04/2011. 

 
PENTEADO, H. D. Meio Ambiente e formação de professores. São Paulo: Cortez Editora, 
2007. 
 
REIGOTA, M. Educação ambiental e representação social. São Paulo: Cortez, 1995. 
 
RODRIGUES, V. A. A sustentabilidade ambiental das microbacias hidrográficas. In: ______. 
(Org.). A educação ambiental na trilha. Botucatu: FCA Unesp, 2000. 
  
SATO, M. Educação Ambiental. São Carlos: RiMa, 2004. 
 
TOZONI-REIS, M. F. C. Educação ambiental, natureza, razão e história. Campinas: 
Autores Associados, 2004.  
 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/taniaregina.pdf. Acesso 
em 20/03/2012 
 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1375&id
_pagina=1.  Acesso em 20/03/12 
 
http://www.remea.furg.br/edicoes/vol22/art6v22.pdf.  Acesso em 20/03/2012. 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 289



 

UM ESPAÇO CHAMADO ILHA DA TOROTAMA: OS ESPAÇOS 
EDUCATIVOS CONSTITUIDOS POR PESCADORES ARTESANAIS 

 
 

 
 Lisiane Costa Claro1 

Vilmar Alves Pereira2 
Hardalla Santos do Valle3 

 
 
Resumo 
O presente estudo aborda um contexto chamado Ilha da Torotama, o qual está localizado na cidade de Rio 
Grande/RS. A partir desse estudo, buscamos compreender as manifestações acerca dos significados que esse 
ambiente representa para os sujeitos constituintes desse espaço de pesca artesanal. Nesse horizonte, acreditamos 
na pertinência dessa investigação ao depararmo-nos com um momento de grandes investimentos no que tange a 
área portuária dessa cidade, gerando novas expectativas para muitos moradores dessa localidade; não obstante, 
ao adentrarmos o universo da pesca artesanal, compreendemos um ―novo‖ município. Haja vista que até o 
presente momento, temos como uma dessas manifestações o declínio da atividade pesqueira artesanal em virtude 
dessas outras possibilidades – as quais não contemplam as necessidades dessa comunidade tradicional. Contudo, 
os ilhéus assumem uma postura que busca a discussão sobre essa problemática, as quais ocorrem em espaços 
educativos situados nesse ambiente. Com um olhar cuidadoso, almejamos compreender tais processos. 

 
Palavras-chave: Ilha da Torotama. Espaços educativos. Pescadores. 
 

Abstract 
This study addresses a context called Torotama Island, which is located in the city of Rio Grande / RS. From this 
study, we sought to understand the manifestations on the meanings that this environment is subject to the 
constituents of this area of fishing. In this horizon, we believe the relevance of such research at depararmo us 
with a time of great investments regarding the port area of this city, creating new expectations for many residents 
of this town, yet when we enter the world of fishing, we understand a "new "municipality. Considering that so 
far, we have one of these events as the decline in artisanal fisheries because of these other possibilities - which 
do not address the needs of this traditional community. However, the islanders take a stance that seeks to discuss 
these problems, which occur in educational spaces situated in that environment. With a careful look, we aim to 
understand such processes. 

 
Keywords: Ilha da Torotama. Educational spaces. Fishermen. 

 
Introdução 
 

 Buscamos por meio desta escrita, voltar com um olhar cuidadoso para a Ilha da 

Torotama e seus sujeitos: pescadores, pescadoras, homens, mulheres, filhos e filhas de 

pescadores que participam do projeto ―Educação para Pescadores‖
4. Buscamos entrelaçar 

                                                           
1 Mestranda em Educação\FURG. Bolsista CAPES.  E-mal: lisianecostaclaro@hotmail.com 
2 Professor Doutor do Instituto de Educação/FURG. E-mail: vilmar1972@gmail.com 
3 Mestranda em Educação\UFPEL. E-mail: hardalladovalle@gmail.com 
4 Este Projeto é uma ação não formal de Educação de Jovens e Adultos e que abrage a Ilha da Torotama e Ilha dos Marinheiros. A 
historicização deste será contada no decorrer da escrita. 
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olhares teóricos articulados as práticas percebidas a partir do contexto em questão, 

considerando a práxis como uma exigência no comprometimento que se configura a pesquisa 

em educação. 

 Acreditamos na pertinência desse estudo por meio da necessidade de enxergar o outro, 

de maneira a compreender as manifestações e percepções dos ilhéus buscando ultrapassar as 

fronteiras traçadas pelos olhares colonizadores que ainda insistem em habitar os espaços do 

conhecimento. Pretendemos com esse estudo, buscar romper com a ―crise de interpretação‖ 

acerca das camadas que vem sendo historicamente subalternizadas, nesse caso, a comunidade 

de pesca Torotama. 

 Assim, iremos discorrer sobre a postura dessa pesquisa em educação. Logo, 

situaremos o espaço que se configura a Ilha da Torotama, buscando suas especificidades 

geográficas, sobretudo, destacamos a constituição desse ambiente a qual é realizada por 

pessoas, sujeitos históricos os quais (re)significam o seu contexto a cada instante, 

representando o movimento que é pertencer a um espaço de pesca. Buscaremos em meio a 

esse processo, compreender algumas possibilidades de enfrentamento na disputa travada pelo 

contexto investigado. 

 

A pesquisa exige uma postura de escuta  

 

Acreditamos que para uma pesquisa ocorrer de maneira responsável e comprometida, 

seja necessário buscar – a partir do contexto a ser estudado – antes mesmo dos possíveis 

processos metodológicos, os rumos epistemológicos os quais são fundamentais na postura do 

pesquisador. Se não previamente as opções metodológicas, cremos na necessidade de 

coerência entre a conduta tomada pelo sujeito pesquisador, o fenômeno estudado e os 

procedimentos escolhidos para tal confronto. A partir dessa ideia, buscamos os entrelaces de 

nosso estudo. 

Ao deparamo-nos com um campo o qual envolve sujeitos e suas manifestações, que se 

trata de um ambiente de pesca artesanal, que apresenta riqueza intangível nas experiências e 

especificidades de trabalho e cultura popular, nosso interesse surge a partir de uma 

necessidade primordial de compreensão. Com efeito, sentimos a urgência em compreender os 

diversos modos de vida, trabalho, visões acerca de questões que atingem o âmbito de seu 

contexto. Queremos entender com olhos limpos, colocar de lado os óculos que tanto a vida 
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urbana com seus princípios capitais e enredos tecnológicos tende a nos colocar, fazendo com 

que suas arestas nos limitem em uma visão controlada e superficial.  

Valla (1996) ressalta o quanto temos dificuldade em entender o que os participantes 

das camadas subalternas nos colocam e que essa dificuldade ocorre para além de questões 

técnicas – como a linguística. Isso ocorre, fundamentalmente, devido a nossa postura (de fora, 

acadêmica) a qual tende a não assimilar o fato de que pessoas pobres, moradoras de lugares 

afastados do que chamamos de centro, produzem, sistematizam e organizam conhecimento.  

Nesse horizonte, é preciso salientar o quanto se faz difícil a desarmada no levante 

frente a um olhar despido de concepções anacrônicas. No entanto, esse embate representa um 

desafio pronto a ser enfrentado por um desejo intenso em querer conhecer o outro; para só 

assim, poder de alguma forma contribuir com o espaço evidenciado. 

 

A postura epistemológica 

A partir dessa necessidade em buscar olhar o contexto de forma a compreender os 

significados e as manifestações, acreditamos em uma postura fenomenológico-hermenêutica. 

Desse modo, buscamos apontar algumas contribuições a respeito dessa perspectiva. 

Segundo Espósito (1993), a fenomenologia possibilita a compreensão por meio da 

visão dos sujeitos os quais atuam em seu contexto. Para esse autor, o ser humano é capaz de 

atribuir significados, constituindo-se enquanto sujeito histórico. A partir dessa ideia, é viável 

buscar em Heidegger o pensamento que define o homem como ―ser-no-mundo‖. Ou seja, o 

esforço enfatizado ainda em Husserl de buscar romper com as dicotomias na esfera do 

conhecimento é retomado nessa perspectiva. Essa ideia de que o homem participa do seu 

ambiente, portanto é natureza, configura-se uma concepção a qual devemos ter em mente 

durante o estudo realizado.  

Ao corroborar tal entendimento, concordamos com Sokolowski (2004) ao apontar que 

concepções dicotômicas devem ser evitadas ao pensarmos em um mundo que se busca 

conhecer. Aborda que a fenomenologia defende a mente humana como algo público, a qual 

age de maneira a ultrapassar seus limites. Paralelamente, Masini (1989) coloca que, quando 

fazemos referência a uma fenomenologia, não tratamos de um método a ser aplicado deforma 

rígida e fixa, mas sim de possibilidade de postura na pesquisa. 

Outro ponto que levamos em conta é que esse estudo trabalha com sujeitos. De acordo 

com Asti-Vera (1980) seria extremamente errôneo trabalharmos com uma pesquisa a partir 
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das manifestações de indivíduos como se os mesmos – os quais são elementos do estudo – 

fossem objetos de pesquisa. Martins e Bicudo (1989), consideram que a fenomenologia é de 

grande contribuição para o método e para os procedimentos da pesquisa qualitativa. Esses 

autores salientam que essa postura visa uma compreensão cuidadosa e atenta do fenômeno 

estudado, deixando de lado generalizações. Assim, as atitudes que fomentam a elaboração dos 

métodos de cunho fenomenológico representam uma diferente e contundente maneira de 

questionar os pressupostos naturalizados socialmente. 

Espósito (1994) acredita que o pesquisador ao realizar a abertura para com os 

significados emergentes da aproximação do fenômeno estudado, pode chegar à interpretação. 

A partir desse processo se faz importante a hermenêutica em sua articulação com o método 

fenomenológico, pois a hermenêutica permite buscar o significado de uma obra, enquanto 

produção humana, a partir do contexto em que se mostra. 

Assim, Martins (1984) ressalta que esse processo abarca a ação de abandonar uma 

estrada já conhecida, no que se refere à percepção, possibilitando o enxergar de novos 

conceitos e significados, assumindo o risco de se caminhar sobre um chão desconhecido. De 

acordo com Espósito (1994), a hermenêutica serve de auxílio nessa caminhada. 

 

O trabalho com a memória (entre narrativas e significados) 

 

Nesse espaço, colocamos algumas concepções acerca do envolvimento de pesquisa 

junto a memória dos sujeitos os quais constituem o contexto em evidência. Desse modo, 

acreditamos que a memória é uma fonte de grande contribuição no registro histórico, bem 

como na percepção acerca dos significados que um objeto possui.  

Sobre esse tema, Paul Ricouer coloca: ―[...]não temos nada melhor que a memória para 

significar que algo aconteceu, ocorreu, se passou antes que declarássemos nos lembrar dela‖ 

(RICOEUR, 2007, p. 40). Assim, a memória apresenta uma capacidade de (re)significação 

dos acontecimentos e objetos, abarcando uma série de possíveis representações dos 

fenômenos já apresentadas anteriormente. Essa ―relembrança‖ exige um esforço — ars 

memoriae — que faz com que busquemos tal conhecimento obtido anteriormente o qual está 

situado na memória.  
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Ricoeur (2007) aborda a relação entre memória individual e os acontecimentos 

historicizados através da ideia de "mundo dos predecessores". Um espaço que compreenderia 

a um período "anônimo", situado entre o tempo privado e o tempo público. Esse novo mundo, 

é construído por meio das narrativas dos enredos da História, que em muitos casos perpassam 

as gerações. Nesse permeio, o autor crê que o divisor da memória individual e do passado 

recente é permeável, posto que a aproximação entre eles se entrelaça por meio dos relatos de 

outros – no entanto, se (re)significam. Portanto, buscaremos compreender alguns sentidos 

acerca do contexto estudado a partir dos elementos constituintes desse estudo: os moradores 

da Ilha.  

 

Entre o chão e a laguna: a Torotama e seus sujeitos 

 

Realizadas as considerações sobre a postura e os trajetos que percorrem esse estudo, 

passamos a detalhar aspectos físicos e sociais do espaço constituído pela comunidade 

tradicional de pesca artesanal em foco. Tratamos brevemente da estrutura geográfica, dos 

sujeitos e suas especificidades – os quais compõem o espaço –, sobre as manifestações 

culturais e aspectos em comum que participam da identidade desse grupo.  

A chamada ―Ilha da Torotama‖ está localizada no município de Rio Grande, no estado 

do Rio Grande do Sul. A cidade possui 197.228 habitantes5 e tem grande movimentação na 

área portuária, bem como abarca várias indústrias de fertilizantes e possui um polo naval. 

Cabe salientar que consideramos o território enquanto um espaço construído historicamente e 

por meio da sociedade no qual a eficiência das atividades econômicas é fortemente 

condicionada pelos laços de proximidade e pelo sentido de pertencimento a esse ambiente 

(Niederle e Grisa, 2006).  

 Esse panorama atual do município representa uma forte mudança no que tange ao 

desenvolvimento da pesca no território em questão. Segundo Opuszka (2010) organizações 

como associações de pesca artesanal e colônia de pescadores tiveram início a partir de lutas 

políticas dos pescadores da Laguna dos Patos e, logo, outros grupos foram se incorporando a 

uma situação de disputa pelo trabalho característico dessa região, na medida em que sofriam 

as consequências da atividade econômica realizada em Rio Grande. Esse evento foi suscitado 

                                                           
5 Dados habitacionais retirados do site IBGE. Disponível em << 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>> Acesso em 20.07.2012.  
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por meio da pesca industrial instalada em Rio Grande e posteriormente, pela indústria 

portuária.  

A partir desse processo descrito, é interessante ressaltarmos a observação que Certeau 

(1995) realiza ao salientar a ideia de que os grupos minoritários enfrentam a problemática 

inicial na busca por autonomia cultural, social ou étnica ao manifestar-se dizendo ―não‖. Com 

efeito, trazemos aqui a necessidade percebida por parte dos pescadores artesanais em negar 

sua atividade no que tange à pesca industrial. ―Não somos pescadores industriais, somos 

pescadores artesanais‖, dizem os pescadores da Torotama ao unir-se em grupos a partir de 

uma intenção comum: a valorização e busca por melhores condições de seu ofício.  

Nesse sentido, destacamos a chamada ―união em pontilhado‖ enfatizada por Maffesoli, 

A fusão da comunidade pode ser perfeitamente desindividualizante. Ela cria 
uma união em pontilhado que não significa uma presença plena no outro ( o 
que remete ao político) mas estabelece uma relação oca que chamarei de 
relação táctil: na massa agente se cruza, se roça, se toca, relações se 
estabelecem, cristalizações se operam e grupos se formam. [...] Essas 
relações tácteis, entretanto, através de sedimentações sucessivas, não deixam 
de criar uma ambiência especial: exatamente o que chamei de união em 
pontilhado. (MAFFESOLI, 1998, p. 59) [Grifos do autor] 

  

Nesse horizonte, no qual os pescadores artesanais buscam tecer redes de socialidade, 

sabemos – em concordância com Maffesoli (1998) – que tal ação representa o solidarismo 

como pano de fundo para os ―fenômenos grupais‖ na lógica da identidade. O 

autoconhecimento acerca daquilo que ―não se é‖, é ponto de partida para buscar ―o que se é‖, 

daí o processo de aproximações.   

Compreendemos que esse movimento está circundado pelo risco que é o de 

permanecer apenas nesse estágio inicial. Aqui retomamos a ideia de que ―corre-se o risco de 

se agarrar quer a uma ideologia política, que a uma formulação exclusivamente cultural‖ 

(CERTEAU, 1995, p. 146). Acreditamos na necessidade de ir além da visibilidade cultural 

que a Torotama – quando em vez – adquire, bem como de pensar formas que auxiliem as 

ações para além do campo das ideologias – mas sim fomentar as ações que exijam a 

autonomia política desse espaço. 

Sobre o lugar que abarca a Ilha, Martins (2002) afirma que o município de Rio Grande 

situa-se na desembocadura da Laguna dos Patos, interagindo com os ecossistemas oceânico 

atlântico, lacustre e estuariano-lagunar. O autor defende que esse domínio natural é objeto de 
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estudos pertinentes de suas condições. Assim, a respeito da região do Estuário sabemos que a 

mesma é banhada por água doce, com entrada sazonal, de água salgada – o que varia de 

acordo com a época no ano –. Dessa maneira, se torna possível o desenvolvimento de espécies 

como o camarão e outros peixes (em diferentes períodos do ano).   

Sobre a localização geográfica da Torotama, ressaltamos que atualmente o território 

possui ligação por terra, uma estrada feita de chão batido até as proximidades da Vila da 

Quinta. Apesar desse ambiente já não ser isolado por meio terrestre, percebemos um modo de 

vida particular nesse espaço. Assim, 

Quando cheguei na Torotama pela primeira vez, em 2011, fiquei 
envergonhada. Envergonhada por morar durante vinte e cinco anos nessa 
cidade e nunca ter ido a um lugar que pertence a minha terra. E que 
lugar...um ambiente calmo, com um chão alaranjado e uma atmosfera 
simpática, acolhedora, mas dura. Escrevo isso porque agente nota a 
precariedade de algumas casas, a simplicidade emaranhada pelo trabalho 
árduo da comunidade que pesca, cada vez mais escassa no entorno. [...] Mas 
na Torotama nunca tinha ido, por ser mais longe, talvez...não sei. Na verdade 
nem tão longe é a distância, mas  pela estrada de areia se torna um pouco 
cansativo o percurso. Levamos cerca de uma hora e quarenta minutos de 
ônibus. O Acesso é complicado e se torna pior devido ao horário dos ônibus. 
Tem duas vezes ao dia, uma de manhã e outra de tarde (Diário de Pesquisa 
de Lisiane 12 de abril de 2012). 

 

Assim, compreendemos que apesar de estar situado no mesmo município, não é tão 

raro o desconhecimento acerca dos espaços da cidade. Nessa perspectiva, também durante 

algumas falas dos moradores, aparecem comentários dos ―ilhéus‖ acerca de pessoas da cidade 

(centro, ou área próxima ao centro urbano) as quais comentam, quando estão em espaços mais 

centrais de Rio Grande, que nunca foram até o local e não conhecem a comunidade.  

Nesse ponto, é interessante apropriarmo-nos do conceito de ―cidade partida‖ sugerido 

por Ventura, que ao elucidar Rio de Janeiro, aponta as divisões entre pobres e ricos, bem 

como as subdivisões entre os grupos divididos entre a favela e o asfalto apontando a cidade 

enquanto um espaço de profundas valas que dicotomizam o espaço. Percebemos, que apesar 

de a cidade de Rio Grande ainda carregar o título de ―cidade pequena‖, sabemos o quanto o 

ritmo de vida e a população moradora desse espaço vem se modificando com a chegada de 

novas áreas as quais recebem maiores investimentos como a área portuária. Compreendemos 

ainda, que esses processos os quais fomentam as mudanças urbanas tornam as divisões ainda 

mais particulares, resultando em um espaço constituído por infinitos outros espaços – os quais 
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parecem instigar a fragmentação dos contextos do município – a questão é mais crucial ao 

tocarmo-nos nas contemplações acerca dos interesses dessa população riograndina.  

Um paradoxo é percebido ao analisarmos os classificados dos jornais da cidade os 

quais apontam constantemente a abertura de vagas, seja para o polo naval ou para serviços 

que se relacionam direta ou indiretamente com a área portuária; os homens e as mulheres que 

se localizam na parte central da cidade, aproveitam o momento de ―crescimento‖ do lugar. Se 

perguntarmos a um pescador artesanal o que de fato isso representa, teremos outros sentidos a 

serem manifestados. Com efeito, lemos: 

Os fenômenos da fragmentação, do novo dualismo e da nova divisão social e 
espacial do trabalho não nos devem fazer perder de vista o enorme poder 
unificador e universalizador da potência produtiva gerada nas metamorfoses 
do trabalho engendrado pela inteligência coletiva. Os mecanismos de 
reprodução social e a dinâmica cultural se tornam objeto de disputa e 
apropriação pelo capital. Esse processo que se consolidou nas forças 
produtivas sociais do capital mundializado incidem sobre a periferia 
capitalista de maneira decisiva. A disputa no campo das políticas públicas, as 
disputas no terreno cultural, a disputa sobre o aparelho educacional e a esfera 
simbólica se tornam questões que unificam os temas antes divididos e 
aparentemente autonomizados. (BOCAYUVA, 2000, p.106) 

 

Desse modo, ao perceber o contexto aqui em debate como um espaço particular (o que 

não significa ser um espaço autônomo) o qual apresenta possibilidade de debates acerca 

dessas questões paradoxais no que concerne ao campo do ofício e vida em sociedade por meio 

da ―união em pontilhado‖, seja na associação de pescadores, de moradores, na colônia ou nos 

espaços de educação institucionalizados, acreditamos na pertinência da busca por essas 

compreensões. 

 De acordo com Milton Santos (1997), um espaço se diferencia de um lugar por abarcar 

a dimensão física junto da dimensão social. Reforçamos que essa pesquisa é uma pesquisa 

desenhada com a contribuição ―das gentes‖, das manifestações, das reivindicações, do 

trabalho e das memórias acerca desses elementos ontológicos. Pereira (2006) coloca que a 

Torotama é morada de descendentes de portugueses, indígenas e alguns argentinos. Ao longo 

do tempo, os moradores da Torotama buscaram formas de participação política, de maneira a 

reclamar suas condições de vida, passando por questões de infraestrutura até suas condições 

de trabalho na busca pela ocupação dos espaços sociais.  

 Maldonado (1986) registra que a pesca artesanal é uma atividade de longo processo 

histórico nas comunidades costeiras e ribeirinhas, pois possuem uma baixa exigência de 

desenvolvimento tecnológico e pequeno custo para a organização da atividade. Além disso, o 
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autor aponta que as famílias atuam como unidade de produção e consumo no processo da 

pesca artesanal. Na mesma dimensão, Paiola e Tomanik (2002) afirmam que tais comunidades 

possuem grande conhecimento sobre os aspectos naturais os quais perpassam as várias 

gerações. No entanto, há de se ressaltar: 

 
Durante a fala de uma das mulheres de pescadores, a qual apontava o quanto 
os filhos desejam ir para a cidade (centro), pois a pesca aqui já não dá 
sustento. Muitos dos jovens também apresentam esse discurso, um deles, 
estalava os olhos brilhantes aos falar das possibilidades que seria voltar a 
estudar para sair da ilha. Ele se enchia de esperança ao falar das 
possibilidades de buscar outro ofício que não o da pesca, porque esse, já não 
tinha mais ―vez‖. Os olhos se fechavam, agora, já não mais brilhantes. O 
gesto seguido de um longo suspiro transpareceu tristeza, posto que o menino 
tão logo começava a falar do quanto ele gostava de morar ali (Diário de 
Pesquisa de Lisiane, 22 de junho de 2012) 

 

 Assim, percebemos o quanto as características da pesca artesanal vêm sendo 

transformadas, pois o ambiente familiar parece já não ter uma das funções comuns a essas 

populações tradicionais. O ambiente, muito embora seja exaltado com um bom espaço para se 

viver, está sendo percebido enquanto um lugar do passado no sentindo de que pensar um 

futuro para o sustento das famílias já não é uma ação presente nas falas. Na busca por 

contornar a situação desfavorável se comparada a outros momentos da pesca, surgem algumas 

organizações e parcerias como a Associação dos Pescadores Artesanais da Ilha da Torotama 

(APEARTE), a Colônia Z1 (que apesar de hoje estar localizada em outro espaço teve sua 

articulação inicial na Torotama e conta com alguns moradores dessa região), O Projeto 

Educação para Pescadores (uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande, 

Secretaria Municipal de Pesca, NEEJA e Capitania dos Portos), entre outros.  

  

Os significados narrados (até o presente momento) 

 

A partir de algumas falas, de algumas escritas dos participantes do Projeto Educação 

para Pescadores, e por meio dos registros nos diários de pesquisa, destacamos algumas 

manifestações específicas da comunidade as quais são recorrentes nas elucidações das 

memórias narradas: o lazer e o trabalho da pesca. Primeiramente, abordamos as manifestações 

da memória em torno do lazer que se dá junto ao sentimento de pertencimento e rivalidade. 

Referimo-nos aos dois times de futebol amador presentes na Ilha: Fiateci e Novo Avante.  
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Os times além de incentivarem atividades de lazer, aperfeiçoamento, por meio de 

convênios e parcerias com outras instituições, fomentam o carnaval na comunidade. Os times 

realizam um processo de organização do desfile, incluindo fantasias, enredo e ornamentação 

das sedes. Após a preparação para a saída pela comunidade, os times se cruzam no caminho e 

seguem até o clube rival para verificar a mobilização e arranjos para o evento. Essa tradição 

representa uma manifestação ritualizada a qual está muito presente no processo de 

rememoração dos sujeitos. Além disso, é comum os moradores dessa localidade referenciarem 

com orgulho os nomes dos fundadores dos times, bem como ex-jogadores, presidentes de 

clube, enfim, personagens que fizeram parte dessa história local. É visível a admiração para 

com esses sujeitos, ainda mais quando a maioria da população é descendente desses atores 

sociais. 

Dessa forma se faz importante atentar para o risco já anunciado: 

Permanecer nessa apresentação cultural é entrar no jogo de uma sociedade 
que constituiu o cultural como espetáculo e que instaura por toda parte os 
elementos culturais como objetos folclóricos de uma comercialização 
econômico-política. Por conseguinte, se nos prendermos a uma 
representação cultural ficaremos nesse ―teatro‖[...] A manifestação cultural, 
desejando prestar testemunho de uma certa autonomia, é traída pelo próprio 
campo no qual se situa quando pretende definir-se culturalmente 
(CERTEAU, 1995, p. 146). 

 

A partir desse sentido da cultura reforçado por meio dos sujeitos da pesquisa, 

entendemos que a manifestação cultural se faz de grande importância no processo de busca 

por outras manifestações – como a política. No entanto, conforme salientamos acima, é 

necessário ir além da manifestação a qual é folclorizada. O autor que lembramos, ainda 

aponta para o mecanismo existente o qual é feito em um jogo em que se valoriza os aspectos 

culturais de forma a torna-los como um ―vestígio e compensação‖ devido ao grupo 

subalternizado não ter autonomia política.  

Nesse permeio, quando as falas se voltam ao trabalho da pesca percebemos a 

importância para com o ofício que foi perpassando a cada geração. Os pescadores sentem 

orgulho de sua função, não obstante preocupam-se com o futuro incerto da pesca devido a 

escassez do pescado cada vez mais intensa na região. Muitos pescadores iniciaram a atividade 

da pesca desde o inicio da adolescência com seus pais. As mulheres apesar de não irem à 

laguna, realizam o processo da limpeza e qualificação do pescado e do camarão, de acordo 

com a época do ano. Muitas se assumem enquanto pescadoras, se compreendem como tal e 

reclamam quando as apontam como ―a mulher do pescador‖, exclamando que essa frase está 

incompleta e ajustando: ―a mulher do pescador, a pescadora‖.  
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Nesse ponto, o discurso dos homens e mulheres acompanha a reclamatória que teve 

inicio a partir de 2009 com a discussão acerca do seguro defeso, o qual representa um direito 

para os pescadores os quais ficam impossibilitados de exercer a função em alguns períodos do 

ano. Muitas pescadoras até hoje não conseguiram comprovar a sua função e por isso não 

recebem o valor referente ao seguro defeso. Concomitantemente, por meio das falas, 

percebemos que a comunidade vem encontrando espaços na comunidade para debater tal 

problemática. Todavia questionamos: em que medida o debate ultrapassa os muros das 

associações e escolas? 

Assim, ao percebermos esses espaços ressaltamos que esse estudo tem continuidade ao 

buscar compreender como as práticas educativas, mais especificamente no Projeto Educação 

para Pescadores, fomentam a constituição e manifestação dos sujeitos políticos. 

 

Considerações até o presente momento 

 A partir das aproximações realizadas, definimos a postura de pesquisa exposta. Apesar 

de ser um trabalho junto a comunidade da Ilha da Torotama, na qual nos inserimos por meio 

do Projeto Educação para Pescadores, acreditamos que essa pesquisa busca compreender o 

espaço e parte de seus sentidos – os quais são imensuráveis. A postura de escuta, não causa 

apenas um processo interpretativo, está para além disso. Compreendemos que a cada imersão, 

no contexto em evidencia, ocorre um importante movimento de transformação na pesquisa e 

nos elementos que as constituem. 

 Compreendemos que buscar uma atitude e postura política é uma necessidade 

emergente no ambiente que se configura Rio Grande. Por meio das dinâmicas em evidencia 

(leituras, práticas, reflexões) acreditamos na potencialidade de estarmos voltados a um campo 

o qual ao mesmo tempo em que revela, modifica. Para nós, esse exercício de enxergar outro 

mundo, com outros olhos, está em uma perspectiva não colonizadora, mas sim representa uma 

práxis capaz de transformar a nós mesmos enquanto pesquisadores que buscam a 

compreensão, do outro e de si. 
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3. Educação em Ciências 
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Resumo 
A educação pela pesquisa, além de referencial da educação científica, tem pautado programas de fomento à 
pesquisa, como a Iniciação Científica Júnior (ICJ), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), que, na Bahia, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (FAPESB) e centros de 
pesquisa, seleciona projetos e concede apoio (bolsas). A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) tem sido 
importante locus de implementação do Programa, sendo da área de Ciências e Matemática grande parte dos 
projetos contemplados. Contudo, se nos documentos do Programa a educação pela pesquisa aparece como 
premissa, sua implementação acontece de acordo com demandas, compreensões e interesses de cada projeto. Tal 
situação instigou esta pesquisa em andamento, que visa compreender se as vivências e aprendizagens 
possibilitadas aos estudantes de Ensino Médio, bolsistas de projetos das áreas de Ciências e Matemática, no 
âmbito da UESC, têm propiciado uma educação científica pela pesquisa. Para tanto, fez-se uma análise 
qualitativa de informações de bancos de dados web da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) na 
UESC, da FAPESB, da Plataforma Lattes e Diretório de Pesquisa do CNPq. Em próximas etapas serão 
entrevistados professores orientadores e estudantes dos projetos contemplados. A construção dos instrumentos, 
análise e tratamento dos dados foi pautada pela análise textual discursiva, possibilitando compreender o tema 
transversalmente. Os resultados parciais identificam elementos sobre o escopo e procedimentos previstos nos 
projetos contemplados pelo programa, o que, no cotejamento com o referencial teórico, permitiu analisar 
aspectos sobre a educação científica propiciada aos estudantes neste contexto. 
 
 
Palavras-chave: Educação Científica. Educação pela pesquisa. Iniciação Científica Júnior.  
 
 
Abstract 
Besides being a reference in the scientific education, research-based education has been directed in such a way 
as to ensure research funding programs like the “Iniciação Científica Júnior” Junior Scientific Initiation (ICJ), 
proposed by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq). Together with 
universities and research centers, the Research Support Foundation of the State of Bahia (FAPESB) selects 
projects and awards scholarships. The Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) has been a major locus of 
implementation of the program, whereas many of the projects are developed in the fields of Sciences and 
Mathematics.  On the one hand, while research-based education is adopted as a premise, its implementation is 
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held based upon the demands, understandings and interests of each project.  Hence, this study aims at 
understanding whether the experiences and lessons of PIBIC Jr fellows in the areas of science and mathematics 
have promoted a scientific education through research. Therefore, a qualitative analysis of information from web 
databases of the Research and Postgraduation Dean’s Office (PROPP), of FAPESB, Lattes Platform and Search 
Directory of CNPq was performed. At the subsequent steps, guiding professors and students of the projects in 
question will be interviewed.  The design of instruments and the handling of data were guided by textual-
discursive analysis, enabling a transversal comprehension of the theme. Partial results evidence elements on the 
scope and procedures foreseen in the projects covered by the program, which, in comparison with the theoretical 
reference, made it possible to analyze science education-related aspects in this connection. 
 
 
Keywords: Science Education. Research-based education. Junior Scientific Initiation 

 

 

Introdução 

 

Educar pela pesquisa tem sido uma possibilidade promissora para a educação 

científica, contribuindo para desenvolver a autonomia pelo conhecimento, favorecendo a 

emancipação intelectual (DEMO, 2004). Encontra-se traços desta premissa em alguns 

programas de fomento à pesquisa, em especial em alguns que envolvem estudantes de Ensino 

Médio, que, segundo Amâncio (2004), ao promover a inserção em um ambiente de iniciação à 

pesquisa, têm propiciado uma vivência específica para estes jovens. 

Atualmente, destaca-se o programa de Iniciação Científica Júnior (ICJ), do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq), que na Bahia é implementado 

em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Na 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), o programa ICJ tem concedido, desde 2006, 

bolsas para estudantes de Ensino Médio nas diversas áreas do conhecimento. De acordo com 

seus idealizadores (CNPq, 2001), este programa visa o aprendizado, domínio e aplicação de 

métodos científicos, bem como o desenvolvimento da formação científica e da criatividade, 

no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. Estas atividades podem 

contribuir para formar sujeitos capazes de produzir conhecimento e tecnologia, tendo na 

formação de pesquisadores seu maior propósito. Além disso, podem auxiliar no 

desenvolvimento pessoal, por aproximar o estudante a situações que exigem o raciocínio 

científico, sendo que estes são propósitos que se aproximam dos princípios do educar pela 

pesquisa. 

Esta proposta também se aproxima dos objetivos da educação escolar propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio (BRASIL, 2000). De acordo com este 

documento, o Ensino Médio é um segmento que visa aprofundar os saberes das mais diversas 
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áreas de conhecimento, as quais envolvem procedimentos e formas de raciocínio específico, 

além de possibilitarem melhor compreensão de situações contextualizadas.  

Inegavelmente, há um potencial de implementação da educação científica pela 

pesquisa no contexto do Programa, contudo, sua implementação depende das demandas e 

condições locais, uma vez que o desenvolvimento de cada projeto contemplado pode 

apresentar variáveis importantes. Em alguns casos, as atividades desenvolvidas podem ficar 

restritas ao ensino de técnicas e repetição de práticas isoladas, também sendo notadas 

concepções equivocadas que atrelam a educação científica à mera instrução técnica. Outro 

aspecto importante a ser observado é a articulação entre os conteúdos escolares e a atividade 

de pesquisa vivenciada, bem como na relação entre Centros de Pesquisa e escolas, o que está 

diretamente relacionado ao escopo de cada projeto. 

Segundo Amâncio (2004), em estudo sobre a inserção de jovens estudantes em 

programas de iniciação científica como o Programa de Vocação Científica (PROVOC) e 

Projeto Jovens Talentos para Ciência (PJT), é possível afirmar que, mesmo dentro de um 

mesmo programa, as vivências oportunizadas aos estudantes de Ensino Médio variam de 

acordo com o ambiente formativo encontrado no âmbito de cada projeto. Assim, estabelece-se 

a situação problemática que propulsiona este estudo, que busca  compreender relações 

contribuições da vivência da iniciação científica para a formação científica, entre jovens que 

participam do ICJ, em projetos relacionados a Ciências/Biologia e Matemática, na UESC. O 

ambiente estabelecido nestas atividades propicia vivências e aprendizagens que favorecem a 

educação científica dos bolsistas? São favorecidos aprendizados acerca do raciocínio 

científico e compreensões de mundo pautadas nas Ciências? Participar de atividades de 

iniciação científica, em uma Universidade, influencia na relação com o conhecimento por 

parte do bolsista, bem como a escolha da carreira que pretende seguir? Na visão dos 

participantes deste programa, as atividades desenvolvidas contribuem para ampliar a 

articulação entre a Educação Básica e a Educação Superior/Centros de Pesquisa? 

Encontra-se, na UESC, condições vigentes para a implementação deste estudo, que 

encontra-se em andamento. Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que o mesmo é de relevância 

para diferentes sujeitos, em algumas esferas e instâncias. Aos sujeitos participantes espera-se, 

ao mesmo tempo em que estes contribuem na elucidação sobre as questões de pesquisa, que 

estes reflitam acerca dos processos vivenciados. À instituição, ao analisar aspectos referentes 

aos projetos e ao desenvolvimento de suas atividades, espera-se contribuir apresentando 

elementos positivos a serem incentivados, além de outros a serem repensados. Esta 

investigação, ao passo que toma um programa de âmbito nacional, também poderá ter 
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relevância em outras instâncias, no sentido de pautar programas e políticas públicas que 

contribuam cada vez mais para uma efetiva educação científica dos jovens, desde a Educação 

Básica. 

 

Referencial Teórico 

 

A alfabetização científica (CHASSOT, 2003), bem como a educação pela pesquisa 

(DEMO, 2004), aparecem, neste estudo, como conceitos centrais, uma vez que elucidam 

aspectos importantes da formação dos sujeitos a atuação no mundo. No cotejamento entre os 

documentos oficiais e as propostas, encontrou-se estudos anteriores que demonstraram que a 

inserção dos jovens no ambiente científico exige novas análises (AMÂNCIO, 2004). Expor e 

compreender as principais obras desses autores possibilita discutir a problemática desta 

pesquisa frente aos resultados que foram ou serão alcançados. 

Educar por meio da pesquisa é uma forma do estudante participar ativamente do 

processo de ensino e aprendizagem, reconstruindo a partir do conhecimento prévio, 

acrescentando o conhecimento disponível, motivando o individuo a fazer suas próprias 

interpretações, reelaborando-as (RAMOS, 2004). Segundo Demo (2004), a pesquisa 

desempenha um papel importante na aprendizagem do estudante, atuando como principio 

educativo. Porém, nesse contexto, pesquisa não deve ser confundida com disciplina ou 

matéria, mas funcionando como um ambiente no qual pode permitir o estudante aprender 

(GÜLLICH, 2007). Além disso, o educar pela pesquisa também tem papel importante na 

formação docente (GALIAZZI; MORAES, 2002). 

Partindo da compreensão do papel da pesquisa na aprendizagem é que se pode 

entender o significado de programas como os de iniciação científica. Nesse contexto, a 

iniciação científica pode proporcionar ao estudante um ambiente próprio para leitura, análise e 

discussões. O estudante pode sair da condição de ouvinte e reprodutor de saberes, aprendendo 

a reconstruir o conhecimento de modo sistemático, o que possibilita que o sujeito compreenda 

a realidade que o cerca, de formule questionamentos e de estabeleça reflexões críticas diante 

das mais diversas situações (DEMO, 2004).  

A iniciação científica é considerada um instrumento que permite inserir o estudante 

precocemente no ambiente de pesquisa, constitui-se um canal adequado para auxiliar na 

formação do aluno. Neste contexto, os programas de iniciação científica, desde 1951, 

subsidiam bolsas de iniciação à pesquisa. A partir de experiências positivas com estudantes do 

Ensino Médio, em algumas instituições brasileiras, e do sucesso do Programa Institucional de 
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Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) na formação de profissionais e pesquisadores, o CNPq 

tem ampliado o programa para os estudantes de escolas públicas do Ensino Médio, criando, 

em 2003, o Programa ICJ. 

Com foco na criação de uma cultura científica, o ICJ é dirigido aos estudantes do 

Ensino Médio, com a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes 

e participativos; de despertar vocação científica e de incentivar talentos potenciais, mediante 

sua participação em atividades de educação científica e/ou tecnológica, orientadas por 

pesquisador qualificado de instituições de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas 

ou institutos tecnológicos. Os estudantes têm, neste contexto, a oportunidade de participar de 

projetos de pesquisa, podendo despertar seu interesse para esta área de atuação, além de 

vivenciar uma forma de construção do conhecimento. Esta vivência, no entanto, pode 

desencadear diferentes processos, sendo necessário investigar as condições dos ambientes de 

sua ocorrência para a compreensão da educação científica propiciada aos jovens neste 

contexto. 

 

Metodologia 

 

Para compreender as influências, para a educação científica, das vivências e 

aprendizagens construídas por estudantes de Ensino Médio que participam de projetos da área 

de Ciências Naturais e Matemática junto ao Programa ICJ, fez-se necessário traçar 

procedimento de pesquisa básica qualitativa, buscando elucidar uma situação inquietante, em 

toda a complexidade dos fenômenos sociais. Cabe traçar este como um estudo de caso, uma 

vez que se debruça sobre uma situação específica, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico, com a qual será possível retratar e compreender uma realidade, de 

forma completa e profunda. 

O campo da pesquisa é a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), instituição de 

ensino superior, situada em Ilhéus (Bahia), que constitui-se como importante centro de 

pesquisa e desenvolvimento da região, além de expressar forte relação com as comunidades 

de seu entorno, seja pelas ações de extensão ou por outros programas institucionais. Este 

espaço constitui-se, assim, como um importante ambiente de formação científica, seja de 

graduados ou de diversos grupos, como as comunidades circundantes ou os jovens que 

encontram nela oportunidades de bolsas de estudos e estágios, dentre as quais se destaca o 

Programa ICJ. Este contexto, ao mesmo tempo em que aponta para um problema de pesquisa 

sobre a educação científica que realmente é construída com estes jovens, também aponta para 
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a viabilidade deste estudo, uma vez que tem em si as prerrogativas e condições para investigar 

as influências da iniciação científica de jovens de Ensino Médio para a educação científica 

dos bolsistas, se/como a iniciação científica consegue incentivar o aluno para a atividade de 

pesquisa e se contribui na definição de sua escolha profissional. 

Para atingir os objetivos propostos na pesquisa, até o momento foram analisados 

alguns dados constantes de bancos de dados públicos, como da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPP) da UESC, da FAPESB, além de bancos do CNPq, como a 

Plataforma Lattes e o Diretório de Pesquisa. No banco de dados da PROPP, pôde-se ter 

acesso aos registros e informações sobre o número de bolsas concedidas, nome e área de 

conhecimento de cada projeto contemplado e nomes dos orientadores e bolsistas participantes 

do programa ICJ na UESC, o que possibilitou conhecer aspectos importantes sobre a 

distribuição das bolsas pelas áreas de conhecimento da Biologia, Química, Física e 

Matemática. No banco de dados FAPESB, obteve-se registros dos resumos de cada projeto 

contemplado pelo programa puderam fornecer informações importantes sobre os objetivos, 

metodologias e resultados esperados da pesquisa proposta no projeto, o que subsidiou 

questionamentos relevantes sobre a inserção do estudante no programa. Já na Plataforma 

Lattes e Diretório de Pesquisa do CNPq obtiveram-se informações sobre a produção científica 

dos orientadores com os bolsistas. 

A partir da análise das informações contidas nestes bancos de dados, além de ser 

possível traçar algumas características do programa como um todo, foi possível identificar 

projetos mais especificamente relacionados à Biologia ou ao ensino de Ciências. Para tanto, 

foram consideradas informações como os títulos dos projetos, área do conhecimento, 

informações do resumo do projeto, bem como o tempo de permanência dos estudantes no 

Programa.  

Para compreender as formas como as vivências dos jovens, junto aos projetos do 

Programa, influenciam a sua formação científico-tecnológica, ainda serão executadas, durante 

o segundo semestre de 2012, outras ações de pesquisa. Inicialmente será realizado um 

mapeamento dos professores/pesquisadores e estudantes ligados a projetos do Programa ICJ, 

nas  áreas das Biologia, Química, Física ou Matemática, no período de 2006 a 2012. Estes 

serão convidados, por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a 

participar da pesquisa, concedendo uma entrevistas, no intuito de compreender aspectos das 

vivências destes sujeitos no âmbito deste programa. Para o tratamento dos dados, será 

realizada a transcrição das entrevistas e posteriormente uma análise textual discursiva 
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(MORAES; GALIAZZI, 2006). Esse tipo de análise permite ao pesquisador a compreensão, 

construção e reconstrução da realidade. 

Assim, neste texto serão apresentados resultados das etapas já concluídas, que 

contribuem para atingir alguns objetivos específicos do estudo, e que também subsidiam 

análises de interesse público. 

 

Resultados e Discussão  

 

Entre 2006 a 2012 foram concedidas, aproximadamente, 85 bolsas na UESC pelo 

Programa ICJ. Informações dos bancos de dados da PROPP indicam que a área de 

conhecimento Ciências Biológicas teve um maior número de bolsistas contemplados (29,5%), 

seguido pelas áreas de Ciências Exatas e da Terra (Química, Física e Matemática) (22,3%), 

Ciências Agronômicas (16,5%), Ciências Humanas (11,8%), Turismo (7%), Engenharia (3,6), 

Linguística, Letras e Artes (3,6%), Medicina Veterinária (2,3) e Comunicação (2,3%) 

O acesso aos resumos dos projetos pelo banco de dados da FAPESB contribuiu 

significativamente para identificar os núcleos temáticos, referencias teóricos, metodologias, 

recursos e processos adotados na produção de conhecimento. Inicialmente, o levantamento de 

informações referentes aos projetos da área de Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da 

Terra possibilitou conhecer aspectos relevantes através dos títulos, objetivos, metodologias e 

resultados esperados dos projetos aprovados. Em 64% dos projetos de Ciências Biológicas e 

47 % dos projetos das Ciências Exatas e da Terra, os títulos dos projetos foram esclarecedores 

ao ponto de expressar plenamente o conteúdo do assunto proposto na pesquisa. Porém outros 

projetos (36% nas áreas de Ciências Biológicas e 53% Ciências Exatas e da Terra) na redação 

dos títulos dos projetos não constavam elementos de identificação como o fenômeno ou 

objeto de estudo, o local e as circunstâncias em que seriam realizadas as pesquisas.  

Partindo do pressuposto de que a pesquisa voltada para a educação em ciência pode 

contribuir significativamente para melhoria na formação dos estudantes do Ensino Médio, é 

possível afirmar que a iniciação científica poderia contribuir na formação destes jovens. 

Porém, na área de Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da Terra a maioria dos projetos não 

contemplava explicitamente ações voltadas à educação científica, relacionados aos contextos 

de aprendizagem vivenciados. Por outro lado, em 5% projetos foi evidente a proposta de uma 

pesquisa baseada no principio educativo, ou seja, que visam uma abordagem pedagógica 

norteadora que possa instigar o educando para que o mesmo desenvolva o ato de questionar e 

investigar de forma crítica, para assim (re) construir o conhecimento, de maneira reflexiva. 
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Na maioria dos projetos analisados não constava explicitamente a articulação dos 

conhecimentos dos conteúdos específicos com outras áreas do conhecimento. Ao analisar a 

inserção dos jovens neste contexto, que vivenciam uma realidade escolar onde o 

conhecimento é marcado pela fragmentação dos conteúdos em disciplinas e unidades, é 

possível afirmar que tais projetos não pretendiam contribuir para extrapolar esta construção 

fragmentada. 

Na maioria dos projetos da área de Ciências Biológicas não foi encontrada uma 

relação explícita com os conteúdos escolares. Os projetos de pesquisa que não apresentam 

uma relação com o ensino podem representar um obstáculo para superação de uma educação 

tradicional e desarticulada da realidade, que coloca o sujeito como espectador, sem um 

posicionamento mais crítico do mundo em sua volta. Por outro lado, na área de Ciências 

Exatas e da Terra, foi possível identificar em 21% dos projetos uma proposta explicita de 

pesquisa relacionada ao ensino de Ciências. Um dos projetos desta área, por exemplo, previa a 

inserção do bolsista no ambiente escolar, numa articulação da pesquisa com conteúdos das 

Ciências Naturais e Matemática, evidenciando uma proposta de pesquisa como princípio 

educativo.  

Partindo da classificação adotada por Gil (2002), foi possível identificar características 

de pesquisas descritivas, explicativas ou compressivas. A pesquisa descritiva é aquela que 

visa à descrição de características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. Já a 

pesquisa explicativa tem como propósito o de identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno. Enquanto isso, a pesquisa 

compreensiva permite estabelecer situações destinadas a interpretar uma dada realidade ou 

problema mais amplo. De acordo tal classificação, foi possível identificar que 

aproximadamente 55% dos objetivos dos projetos da área de Biologia apresentam elementos 

de uma pesquisa essencialmente descritiva, e enquanto os outros 46% de uma pesquisa 

explicativa. Nenhum dos projetos da área de Biologia apresentou elementos de uma pesquisa 

que visa à compreensão de um determinado fenômeno ou objeto de estudo. Na área de 

Ciências Exatas e da Terra, 46% dos objetivos dos projetos são de uma pesquisa descritiva, 

43% de uma pesquisa explicativa e 11% de uma pesquisa compreensiva.  

Para a constituição de um sujeito crítico e criativo, é necessário ir além da capacidade 

de descrever fenômenos, buscando compreendê-los. Para tanto, deveriam ser previstas 

situações onde o estudante pudesse levantar hipóteses, investigar, questionar, relacionar fatos, 

em vez de apenas coletar dados e relatá-los. Contudo, tais características foram notadas em 

poucos dos projetos analisados. 
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Em relação às metodologias dos projetos, uma parcela significativa visava somente a 

aplicação de técnicas, o que os distancia de investigações propriamente ditas. Esses aspectos 

foram verificados em 45% dos projetos, em que predominava a presença de características 

instrumentais e tecnicistas. Em alguns projetos da área de Ciências Biológicas, por exemplo, 

foi constante a presença de abordagens metodológicas que visam essencialmente a 

etiquetagem e catalogação de lâminas histológicas. Já nos projetos da área de Ciências Exatas 

e da Terra foi possível constatar a proposta de ações metodológicas baseadas em aplicação de 

técnicas como lavagem de vidraria, treinamento para utilização da autoclave para esterilização 

de vidrarias e treinamento para utilização de centrífuga.  

A pesquisa pode ser uma excelente proposta educativa na medida em que leva o 

sujeito a lidar com situações que favorecem a aprendizagem e não apenas como produto desse 

processo. A proposta da pesquisa como forma de educar não pode se limitar a tradicional 

“receita de bolo”, que na melhor das hipóteses, os estudantes têm a oportunidade de 

manipular alguns instrumentos ou equipamentos, e de aprender algumas técnicas de 

laboratórios.  

Em relação ao que é apontado como resultados esperados pode-se destacar que em 

73% dos projetos da área de Ciências Biológicas e 84% da área de Ciências Exatas e da Terra 

há a preocupação em despertar o interesse pela pesquisa científica no estudante, 

proporcionando a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e melhor prepará-lo para a 

graduação. Por outro lado, foi possível encontrar também, tanto na área de Ciências 

Biológicas como na área de Ciências Exatas da Terra, resultados esperados que visam 

essencialmente a formação de técnicos de laboratórios. Contudo, considerando-se que esta 

poderia ser uma importante oportunidade de formação científica, seria interessante levar em 

consideração as aprendizagens e as vivências adquiridas pelos estudantes ao longo da 

pesquisa, de modo que possibilitasse indagar sobre o porquê dos fatos, acontecimentos, 

situações que ocorrem a sua volta, na sociedade em que vive e que repercutem na vida diária, 

visualizando a realidade numa perspectiva mais ampla. Pressupõe-se que, quando se investiga 

determinado assunto, ocorre a interpretação de dada realidade, que embute valores, posturas e 

a própria visão de mundo. 

Através do acesso aos currículos dos orientadores na Plataforma Lattes foi possível 

identificar que 40% dos projetos estão relacionados a outros projetos, tanto de pesquisa 

quanto de extensão. Com o acesso ao currículo dos orientadores e dos estudantes, foi possível 

identificar que 15% dos bolsistas possuem produção científica com os orientadores. O 

interessante é que esses bolsistas fizeram parte justamente de projetos que visavam a inserção 
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do jovem em um ambiente de pesquisa como investigador, distinguindo dos projetos que 

tinham como objetivo a aprendizagem de técnicas sendo que os primeiros se aproximam mais 

da proposta da pesquisa como princípio educativo. Isto evidencia que os primeiros contribuem 

mais para a construção de argumentos e para a comunicação de novos conhecimentos, tendo, 

assim, maior relevância para formação dos estudantes, assim como também maior relevância 

social, uma vez que possibilita a compreensão de problemáticas no seu local de aparição, com 

os seus sujeitos, além da sua comunicação, que amplifica os sentidos construídos. 

O fato de muitos dos projetos aprovados pelo programa ICJ estarem relacionados a 

outros projetos, pode permitir aos estudantes interligar fatos, acontecimentos, outras visões e 

opiniões referentes à compreensão das pesquisas. Além disso, tem a vivência no grupo de 

pesquisa, que é uma das alternativas de envolver os sujeitos, bolsistas e orientadores, num 

processo em que a aprendizagem se passa pela comunicação e diálogo em grupos. Segundo 

Moraes; Galiazzi; Ramos (2004), a vivência em grupo permite a construção das habilidades 

de questionar, de construir argumentos de qualidade e aprender a comunicar os resultados à 

medida que são produzidos. Nesse sentido, observa-se a importância das reuniões e do próprio 

fato de estar desenvolvendo a pesquisa junto com outros bolsistas, que reunidos podem 

compreender o mesmo objeto ou fenômeno, bem como também contribui para o 

questionamento e a (re) construção de argumentos.  

Outro aspecto importante foi o fato de encontrar produções científicas dos 

orientadores com os bolsistas. Durante o processo de construção dessas produções científicas 

são oportunizados momentos de troca, de criatividade, de socialização, de críticas, de 

construção de conhecimentos, de desafios aos jovens aprendentes. Ao longo do processo de 

produção científica o sujeito adquire experiência por meio da pesquisa, participa da coleta de 

dados, da análise, juntamente com um grupo, além, é claro, do aprendizado. Além disso, 

algumas produções foram apresentadas em eventos, o que possibilitou que o jovem, dentro do 

âmbito do projeto, vivenciasse outros espaços, além de ter de comunicar e defender 

argumentos construídos na pesquisa. 

 

Considerações Finais  

 

O acesso aos bancos da PROPP/UESC, FAPESB e CNPq (Plataforma Lattes e 

Diretório de Pesquisa), permitiu identificar e analisar as diferentes propostas nos projetos do 

Programa ICJ na UESC. As análises realizadas mostraram alguns aspectos importantes dos 

projetos, sendo que alguns destes explicitavam uma contribuição para educação científica. 
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Entretanto, fica patente a necessidade de uma reflexão sobre o papel da pesquisa em contextos 

de ensino e aprendizagem. 

É importante destacar que, sendo os bolsistas estudantes de ensino médio, seria 

desejável que os projetos visassem contribuir para a sua formação, articulando o ambiente 

escolar e universitário, além de ter no espaço da pesquisa oportunidades de (re) construção de 

conhecimentos. Contudo, observou-se que poucos projetos visavam a inserção do estudante 

de Ensino Médio em um ambiente efetivamente investigativo, com objetivos que iam além da 

descrição de fenômenos ou a execução de técnica. Percebeu-se, por meio da análise dos 

projetos, que as atividades de muitos destes estão fortemente relacionadas a coletas e 

organização de materiais, operação de equipamentos e técnicas básicas de laboratórios. Por 

outro lado, os poucos projetos que propunham a inserção do estudante no locus de uma 

problemática, na explícita relação entre o ambiente escolar e universitário, demonstraram 

possibilitar uma vivência significativa em relação à pesquisa como princípio educativo. 

Tais resultados parciais demonstram que este ambiente pode possibilitar vivências 

importantes para os jovens, mas faz-se necessário implementar outras ações da pesquisa que 

contribuam para elucidar as características destes ambientes e vivências. Para tanto, em 

continuidade a esta pesquisa, serão realizadas entrevistas com os estudantes e professores 

implicados nestes projetos, o que possibilitará compreender, para além dos resultados parciais 

aqui apresentados, os aspectos inerentes à influência da vivência dos jovens, no âmbito deste 

Programa de iniciação científica, em relação à sua educação científica.  
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Resumo 
O presente artigo é um relato de uma experiência pedagógica que utilizou a contextualização como eixo 
norteador para integrar a educação em Ciências à realidade dos educandos. Dessa forma, o estudo do meio foi 
escolhido como instrumento metodológico para trabalhar os conceitos científicos, tornando significativo o 
processo de ensino-aprendizagem.  Acredita-se que analisar o contexto em que vivem é essencial para que os 
alunos compreendam o dinamismo das inter-relações entre o homem e a natureza. O projeto Bagé 200 Anos, foi 
desenvolvido em 2011, com alunos do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Otávio 
Gonçalves - Bagé/RS. Neste trabalho, foram tratados, de forma interdisciplinar, os aspectos históricos, sociais, 
culturais e ambientais da cidade, enfatizando o bairro como parte integrante do todo. Em Ciências foram 
destacados os problemas ambientais do bairro e suas consequências para os moradores, a partir da constatação da 
realidade através do estudo do meio. Assim, por intermédio da interpretação do contexto em que vivem e da 
aproximação do processo educativo à realidade, os educandos podem ter noção do impacto da ação humana no 
ambiente, aumentando seu nível de percepção, compreensão e postura crítica diante de suas ações na família, na 
escola e na comunidade.   
 

Palavras-chave: Contextualização. Estudo do Meio. Aprendizagem. 

 

Abstract 
This article is a report of an educational experiment that used the contextualization as a guideline to integrate the 
Science Education to the reality of the students. Thus, the study of the environment was chosen as 
methodological instrument to work the scientific concepts, Thereby, making significant the process of teaching 
and learning. This article believes that analyze the context where they live is essential for students understand the 
dynamism of the interrelationship between man and nature. The project Bage 200 Years, has been developed in 
2011 with ninth graders of the Municipal School of Elementary Education José Otavio Goncalves - Bage / RS. 
This study has been treated, in an interdisciplinary way, the historical, social, cultural and environmental aspects 
of the city, emphasizing the neighborhood as part of the whole. In science, it was highlighted the environmental 
problems of the neighborhood and its consequences for the residents, based on the observation of reality through 
the Environmental Studies. Therefore, through the interpretation of the context where they live and the 
approximation of the reality of the educational process, the students may have notion of the impact of human 
activities on the environment, increasing the level of perception, comprehension and critical view of their actions 
in the family, in the school and community. 

 

KEYWORDS: Contextualization. Environmental Studies. learning. 
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 Introdução 
 
 

O Ensino de Ciências tradicionalmente realizado de forma descritiva e fragmentada, 

baseado na memorização de conteúdos, tem sido alvo de muitas críticas. Atualmente, as 

práticas educacionais estão sendo repensadas, a partir de alguns questionamentos: 

- Como trabalhar conteúdos de uma forma contextualizada?  

- Como promover a aprendizagem significativa? 

- Como, o estudo de Ciências, contribui para a formação de cidadãos críticos e 

capazes de transformar a realidade em que vivem? 

Para responder estas perguntas e diante do desafio de promover uma educação de 

qualidade, que abranja o desenvolvimento integral dos estudantes, considera-se como uma das 

principais alternativas a busca pela contextualização do ensino e dos conceitos a serem 

propostos aos alunos. Uma proposta baseada na contextualização tem como principal objetivo 

trabalhar os conteúdos curriculares, relacionando-os com os elementos sociais, culturais e 

ambientais do meio no qual os alunos estão inseridos.  

Assim, entende-se que esta proposta é uma maneira de abordar os conteúdos ou 

situá-los no tempo e no espaço em que estão envolvidos.  Constitui-se em um processo de 

interação, de envolvimento com toda diversidade e saberes que existem além dos muros 

escolares. De acordo com Freire (1996) é se colocar em contato com os “saberes socialmente 

construídos na prática comunitária”. Para contextualizar seu trabalho, o professor precisa 

imergir na realidade, desenvolvendo um novo olhar, uma nova sensibilidade sobre a bagagem 

que o aluno traz de seu universo. Ora, se o conhecimento formal é construído na observação, 

na reflexão e na discussão, porque não aproveitar essa riqueza de conhecimentos e de 

elementos que cercam a escola para ensinar? Ir à realidade e dar sentido aos problemas que 

sua comunidade vivência todos os dias é uma forma de aprender significativamente e 

desenvolver a cidadania.  

A ideia de contextualização do ensino, aparece claramente nos PCN’s do Ensino 

Fundamental (1997), onde, de acordo com os objetivos gerais desse documento, o aluno deve 

se perceber como integrante e agente transformador do ambiente, contribuindo para a 

melhoria do mesmo.   

              De acordo com esta perspectiva, foi desenvolvido o Projeto Bagé 200 Anos, na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Otávio Gonçalves - Bagé/RS, no primeiro 

semestre de 2011, com alunos do 9º ano, da turma 90. A proposta integrou as comemorações 

pelo aniversário da cidade e teve como objetivos: 
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- Identificar os problemas ambientais do bairro em que a escola está inserida e suas 

consequências para os moradores; 

- Aplicar a contextualização no ensino de Ciências; 

- Estimular a reflexão dos educandos acerca da tarefa de transformação da realidade, através 

do conhecimento. 

            Dessa forma, o objeto deste artigo é relatar o desenvolvimento de uma proposta de 

trabalho centrada na contextualização dos conceitos e na rearticulação do ensino de Ciências. 

Assim, acredita-se que este relato de experiência possa contribuir para a compreensão da 

importância da análise do contexto para a construção de conhecimentos científicos. 

 Contextualização do ensino 

             O conhecimento científico tem como meta ampliar nossa capacidade de compreender 

e atuar no mundo em que vivemos.  A educação escolar comprometida com a formação de 

cidadãos envolve duas dimensões: o acesso ao conhecimento que possibilitem desenvolver 

capacidades e habilidades específicas e a reflexão crítica sobre as questões relevantes à vida 

em sociedade. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 15), “o 

compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional 

voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à 

vida pessoal, coletiva e ambiental (...)” 

             Diante deste pensamento, é importante salientar que a realização de uma prática 

educativa contextualizada requer que o educador possua conhecimentos acerca do que 

realmente é contextualizar. O contato direto com a realidade em que a escola se insere é o 

ponto de partida para essa concepção de ensino. Nesse contexto, a tarefa do professor é agir 

como um provocador de aprendizagens, questionando, orientando, propondo desafios e 

apresentando caminho para as soluções e reformulando a visão sobre os temas abordados, 

envolve reflexões sobre questões globais combinadas com ações locais, na sala de aula e na 

comunidade. 

          A abrangência dos objetos de estudo em Ciências permite que o trabalho possa ser 

efetivado de forma bastante dinâmica, despertando o interesse do estudante para a observação 

de fenômenos da natureza, a partir dos elementos mais próximos, relacionando-os com os 

mais distantes e abrangentes. Assim, estabelecer relações entre conceitos conhecidos e 

hipóteses novas, é um processo essencial para a formação do pensamento científico.  

            Conforme o exposto, se faz necessário uma proposta de ensino contextualizada, em 

que se relacione os conteúdos curriculares ao cotidiano, respeitando a diversidade de saberes 
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que cada indivíduo traz consigo ao chegar  na escola,  com base em sua vivência e  interação 

com o meio.  Quando o professor utiliza o contexto do aluno como recurso pedagógico, está 

contribuindo para a construção de conhecimento e desenvolvimento de suas capacidades 

intelectuais.  Ao contrário, um ensino descontextualizado pode levar os alunos a pensar que a 

disciplina de Ciências não possui vínculo com o mundo à sua volta. De tal modo, a falta de 

relação entre o conhecimento informal e o conhecimento formal faz com que os educandos 

não atribuam significado ao que aprendem e para preencher essa lacuna, a incorporação de 

uma prática contextualizada é bastante relevante.  

           A intenção de organizar o ensino a partir do contexto local, com uma abordagem que 

vá além de classificações e definições estanques é reforçada nos PCN’s de Ciências Naturais 

(1998, p. 28):  
(...) o processo de ensino e aprendizagem na área de Ciências Naturais pode ser 
desenvolvido dentro de contextos social e culturalmente relevantes, que 
potencializam a aprendizagem significativa. Os temas devem ser flexíveis o 
suficiente para abrigar a curiosidade e as dúvidas dos estudantes, proporcionando a 
sistematização dos diferentes conteúdos e seu desenvolvimento histórico, conforme 
as características e necessidades das classes de alunos, nos diferentes ciclos. 

 

             A contextualização está intimamente ligada à Teoria  Freireana, que defende uma 

educação problematizadora e baseada no diálogo, que parte da realidade do educando e se 

constitui em um instrumento de transformação social.  Segundo Paulo Freire (1986, p. 54): 

“Na verdade, nenhum pensador, como nenhum cientista, elaborou seu pensamento ou 

sistematizou seu saber científico sem ter sido problematizado ou desafiado”. Promovendo a 

problematização e o diálogo como princípios para o desenvolvimento de atividades de 

investigação temática, retiramos o aluno da condição de espectador passivo, facilitando o 

processo de ensino aprendizagem. Com isso, as aulas de Ciências se tornam espaços abertos à 

discussão, com a finalidade de buscar informações para solucionar problemas comuns.  

           Acrescenta-se outra observação de Freire (1996, p. 30), sobre trabalhar a partir do 

contexto: “Por que não discutir com os alunos a realidade concreta que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina (...)”.         

           Afirma Paulo Freire (1996. p 47)  “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.  Nessa perspectiva, o 

docente ao realizar seu trabalho, deve combinar o interesse e a curiosidade dos alunos na 

busca de respostas para as perguntas vinculadas às situações cotidianas, articulando os 

conhecimentos científicos com suas experiências prévias e aplicá-las no dia a dia. O 

“educador contextualizado”, cria espaços e estratégias para a aprendizagem, a partir da 
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articulação de conhecimentos teórico- metodológicos que visam a melhoria do ensino de 

Ciências e a formação de sujeitos capazes de atuar positivamente em seu meio social.   

 

O estudo do meio 

  Para dar forma à contextualização do ensino, pode-se usar como recurso 

metodológico o Estudo do Meio. Este tem como objetivo mobilizar conhecimentos a partir da 

constatação da realidade para a elaboração de conceitos, obedecendo a um planejamento – 

preparação/ problematização - para a exploração dos temas e elaboração de conceitos. 

Considerando que a elaboração conceitual deve ser o principal foco do trabalho docente, 

deve-se pensar na construção de conceitos científicos, a partir dos conhecimentos prévios. Se 

pensarmos que na comunidade, em torno da escola, está o núcleo gerador dos conhecimentos 

prévios, será impossível desconsiderar as observações cotidianas e do senso comum, como uma 

alternativa para produzir a aprendizagem significativa no ensino de Ciências. 

              O Estudo do Meio torna mais significativo o processo ensino-aprendizagem e 

proporciona aos sujeitos o desenvolvimento de um olhar crítico e investigativo sobre a 

realidade.  Essa metodologia envolve a coleta de dados e informações específicas do lugar, 

promovendo a pesquisa em diferentes fontes para buscar informações e criar condições 

efetivas para um bom aprendizado. O Estudo do Meio proporciona situações coletivas e 

individuais para a observação, questionamento, formulação de hipóteses, experimentação, 

análise e registro, estabelecendo um importante processo de interação com o objeto de estudo. 

              As escolhas de temas e de lugares a serem pesquisados, devem ser definidas em 

conjunto (professor/alunos), a partir do contexto no qual a comunidade está inserida, tendo 

claro os objetivos que se almeja atingir. No Estudo do Meio, a construção do conhecimento 

implica em aprender a observar, de forma mais profunda, os conteúdos implícitos no 

cotidiano.  

 
Metodologia 
 

Para concretização do projeto, a opção metodológica foi uma proposta de trabalho 

contextualizada através do Estudo do Meio. Com o objetivo de participar das atividades de 

comemoração do bicentenário da cidade de Bagé, de uma maneira mais próxima da vivência 

dos alunos, desenvolveu-se um trabalho que visasse a valorização dos aspectos históricos, 

sociais e culturais da cidade e, também, que estimulasse o pensamento crítico acerca dos 

problemas ambientais do bairro em que a escola está inserida. 
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Através dessa atividade os alunos foram levados a conhecer o bairro, percebendo-o 

como parte integrante do todo, portador de uma história, de uma identidade, valorizando suas 

potencialidades, características e contribuições para o município. Os jovens puderam 

identificar as modificações ocorridas na paisagem natural à medida que o homem foi 

ocupando este espaço e os principais problemas ambientais gerados por ela. Por meio de 

observações e contato com a realidade, reconheceram as dificuldades enfrentadas pelos 

moradores e discutiram possíveis alternativas para a melhoraria das condições de higiene e da 

qualidade de vida da população. O Estudo do Meio representa uma possibilidade concreta de 

transformação social porque envolve questões relevantes para os alunos e sua comunidade, 

favorecendo o processo de ensino aprendizagem dos conteúdos curriculares de Ciências.  

Primeiramente, foi realizado o planejamento e a escolha dos aspectos da realidade 

que seriam levantados através da definição de uma situação-problema: “Quais são os 

principais problemas ambientais enfrentados em nosso bairro?” Após, aconteceu a 

delimitação do espaço a ser estudado: a determinação de locais em que os problemas com o 

lixo, com o esgoto e com os cães errantes estavam mais evidentes. 

              Após, foram eleitos os conteúdos curriculares de Ciências trabalhados a partir da 

atividade do estudo do meio: ecologia – as relações entre o homem e o meio ambiente e 

saneamento básico. 

              A contextualização dos temas abordados ganha força dentro de uma proposta 

pedagógica interdisciplinar, por isso, a importância da integração com professores de outras 

áreas – Português, Matemática, História, Geografia, Educação Física e Educação Artística, 

fazendo deste, um compromisso compartilhado. Assim, foram definidas as atividades e quais 

os materiais didáticos necessários para na execução do projeto: 

- Exploração de filmes e páginas da Internet; 

- Leitura e interpretação de textos (narrativos, poéticos, informativos) sobre a história da 

cidade; 

-  Exposição de fotos “ Bagé, Ontem e Hoje”; 

-  Confecção de painéis, cartazes e adesivos com slogans sobre como tratar do lixo,  

- palestras sobre o uso racional da água; 

- Oficina de materiais recicláveis e campanha incentivando a separação do lixo doméstico na 

comunidade; 

- Observações e registros do estudo do meio; 

- Realização de filmagens para realização do “Jornal do Almoço Especial, 200 Anos de 

Bagé”. 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 319



Análise e discussão 

               Métodos qualitativos fornecem dados muito significativos e devem ser analisados 

segundo critérios relativamente flexíveis e de acordo com os objetivos do projeto.  A 

confiabilidade e a legitimidade do trabalho dependem da percepção criteriosa do professor, 

que orienta o trabalho, e na interpretação dos resultados de acordo com o desempenho 

individual e coletivo nas várias etapas desenvolvidas.  

             Os dados obtidos com o estudo do meio e as atividades complementares foram 

analisados pelo professor e pelos alunos, com o objetivo de relacionar e atribuir sentido 

científico ao material empírico coletado. Posteriormente, estas informações foram 

sistematizadas e transformadas em conteúdo para a produção de um telejornal denominado 

Jornal do Almoço Especial 200 Anos de Bagé, idealizado e produzido pelos professores e 

alunos e, apresentado à comunidade escolar na semana do aniversário da cidade. 

 

Considerações 

                Durante a realização deste trabalho, percebeu-se o interesse e o envolvimento dos 

alunos em explorar o tema proposto, através das observações e das discussões feitas durante 

estudo do meio. O contato direto com os problemas ambientais do bairro, estimulou à reflexão 

dos alunos sobre as condições de saneamento e saúde que os moradores dispõem e também 

levantou questões sobre a responsabilidade que cada indivíduo possui em relação ao ambiente 

em que vive.  Zelar pelas condições de higiene do local é uma tarefa compartilhada entre o 

poder público e os moradores.  

                  Para ressignificar o ensino de Ciências, é preciso abandonar as aulas tradicionais e a 

transmissão de conhecimentos, já que o acúmulo de informações não significa aprendizagem.  

Assim, faz-se necessário inserir o educando em estratégias de busca para a solução de problemas, 

via discussões e ações em grupo na escola e fora dela.  Promover ações em sala de aula, que 

coloquem o educando em contato com mundo real, a partir da contextualização e interação, 

favorecendo o processo de ensino-aprendizagem.  

O trabalho superou as expectativas iniciais, envolveu os professores de todas as áreas e 

os alunos, sendo reconhecido pela comunidade, que foi chamada à escola para ver o produto 

final deste projeto: a apresentação em DVD do “Jornal do Almoço Especial, 200 Anos de 

Bagé”. 
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Espera-se, com este trabalho, ter contribuído para o despertar de novos conhecimentos 

que venham a ser utilizados cotidianamente, para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, 

capazes de transformar a realidade. 
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Resumo 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID/URI busca a aproximação da Universidade 
com a educação básica por meio da inserção dos licenciandos no cotidiano escolar. Em Erechim/RS o PIBID – 
Biologia foi implementado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bela Vista. Dentre diversas atividades 
realizadas, destacamos o Cine Ciência. Esta atividade exibiu documentários ambientais com potencial de 
estimular o debate, reflexão e compreensão da comunidade escolar sobre os processos da gestão ambiental 
pública e educação ambiental. Após, os estudantes participaram de um projeto de elaboração de 
videodocumentários; a intenção deste foi estimular a investigação de temas socioambientais. Através das 
atividades que são realizadas pelo PIBID na Escola Campo, buscamos a melhoria no ensino de Ciências ofertado 
na Escola. Entendemos que o ensino de Ciências Naturais deve contribuir para que os estudantes sejam pessoas 
críticas e que possam tornar-se agentes de transformações do mundo em que vivemos.  
 
 
Palavras-chave: Educomunicação Ambiental. Ensino de Ciências. Vídeo documentários Ambientais. 
 
 
 
Abstract 
The Institutional Scholarship Program for New Teachers PIBID / URI seeks to approach the University with 
basic education through the inclusion of undergraduates in the school routine. In Erechim / RS the PIBID - 
Biology was implemented in the State School for Bela Vista Elementary School. Among various activities, we 
highlight the Cine Science. This activity showed documentaries with environmental potential to stimulate 
discussion, reflection and understanding of the school community about the processes of public management and 
environmental education. Afterwards, the students participated in a project developing videodocumentários; the 
intent of this investigation was to encourage social and environmental issues. Through the activities that are 
performed by PIBID Field School, we seek to improve the education offered in the School of Sciences. We 
understand that the teaching of natural sciences should help students to be critical and that people can become 
agents of transformation in the world in which we live. 
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Introdução 
 

Em um contexto, em que cada vez mais a sociedade exige a formação de cidadãos 

críticos, tornou-se indispensável o conhecimento científico e tecnológico. O Ensino de 

Ciências Naturais, nessa realidade, tem como principal função, colaborar para a compreensão 

do mundo e suas transformações, situando os sujeitos do Ensino como parte integrante-

participativa no Universo. Através dos conceitos e procedimentos desta área é possível uma 

explicação sobre os fenômenos da natureza, para o entendimento e o questionamento dos 

diferentes modos de nela intervir e, ainda, para a compreensão das mais variadas formas de 

utilizar os recursos naturais (BRASIl, 1997). 

A disciplina de Ciências Naturais no Ensino Fundamental deve contribuir para que o 

aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica. Não 

ensinar Ciências na escola, impede aos alunos apropriar-se da cultura elaborada pelo conjunto 

da sociedade para utilizá-la na explicação e na transformação do mundo que os cerca 

(WEISSMANN, 1998). 

Com o intuito de fortalecer o Ensino de Ciências Naturais, por meio da realização de 

atividades de apoio à educação em ciências nas escolas e de atividades de formação junto aos 

professores de Ciências Naturais, planejadas a partir de diagnósticos da realidade e 

necessidades, o Curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI – Campus de Erechim, desde agosto de 2010 

vêm participando do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/URI). 

Em Erechim o PIBID – Biologia foi implementado na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Bela Vista, situada no Bairro Bela Vista, em Erechim/RS, tendo como público 

alvo os alunos de 5ª a 8ª séries. 

O PIBID-Biologia permite a aproximação da Universidade com a educação básica, 

por meio da inserção dos licenciandos no cotidiano escolar, contribuindo no processo de 

qualificação dos mesmos para atuarem de forma dinâmica, contextualizada, interdisciplinar e 

proativa no ensino de Ciências Naturais dentro do contexto da escola pública. Através das 

atividades que são realizadas pelo PIBID na Escola Campo, buscamos a melhoria no ensino 

de Ciências ofertado na Escola. Entendemos que o ensino de Ciências Naturais deve 

contribuir para que os estudantes sejam pessoas críticas e que possam tornar-se agentes de 

transformações do mundo em que vivemos.  
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Um dos projetos desenvolvidas no ano de 2011 foi a produção coletiva de 

videodocumentários ambientais, uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem para o 

Ensino de Ciências Naturais, onde o aluno tem a oportunidade de construir seu próprio 

conhecimento, investigando, interagindo, produzindo e criando.  

Atualmente a educação enfrenta um desafio em seus rumos: a quantidade de 

informação, bem como a revolução tecnológica deixou em desuso velhas respostas, exigindo 

que o cidadão deixe de ser um simples espectador e torne-se um produtor do seu conteúdo e 

conhecimentos (COSTA; SANTANA, 2009).  

Nesse sentido, segundo Costa e Santana (2009) a produção de vídeos em sala, surge 

como uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem para o Ensino de Ciências 

Naturais, onde o aluno tem a oportunidade de construir seu próprio conhecimento, 

interagindo, produzindo e criando. Nessa atividade de produção, que pode constituir-se em 

um elo entre as diversas áreas do conhecimento, os alunos irão representar-se e recriar em 

imagens a forma que vêem o seu mundo, valorizando a interação social, participação e 

iniciativa.  

Neste trabalho descrevemos e avaliamos o projeto desenvolvido.  

 
Descrição do Trabalho Desenvolvido e Discussão dos Resultados 
 

O Cine Ciência foi um projeto que exibiu documentários produzidos por agentes 

ambientais, curtas de animação e vídeos caseiros sobre projetos de educação ambiental. Os 

filmes tinham o potencial para estimular o debate na comunidade escolar, contribuindo para a 

reflexão, e trazendo uma importante contribuição para compreender como as comunidades 

tomam parte nos processos da gestão ambiental pública. Também foram exibidos filmes de 

longa-metragem sobre a questão ambiental. Ao término de cada filme eram realizadas 

discussões e atividades (produção de cartazes, peças teatrais, debates, etc.) para a discussão 

dos mesmos.  O Cine Ciência foi realizado todas as sextas-feiras, das 13h30min às 15h e 

30min e atendeu alunos de 5ª a 8ª série.  

Por meio da linguagem audiovisual, o Cine Ciência colaborou no processo de 

educomunicação ambiental na escola. Os filmes e os desenhos animados também se 

constituíram como uma oportunidade para: a) explorar os conteúdos de ciências envolvidos; 

b) estimular as crianças e pré-adolescentes a refletir sobre as interações ciência – tecnologia – 

sociedade; c) discutir ideias acerca da natureza da ciência e dos cientistas; d) desenvolver a 

capacidade de análise crítica da informação. 
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Durante o 2º semestre de 2011 os estudantes participantes do Cine Ciência foram 

convidados a participar de um projeto de elaboração de videodocumentários. A intenção do 

trabalho foi estimular a investigação de temas socioambientais por meio da elaboração de 

pequenos videodocumentários.  

O projeto contou com a participação de 32 estudantes de 5ª a 8ª séries. Inicialmente 

foram desenvolvidas Oficinas sobre a elaboração de videodocumentários ambientais (Figura 

1), nas quais foram trabalhados os seguintes temas: a) noções básicas de fotografia e 

filmagem e aquisição/captura de imagens e sons; b) Importação das tomadas de vídeo, com 

tecnologia digital, utilizando o computador e as câmeras fotográficas; c) Decupagem semi-

automática (procedimento pelo qual a imagem e som contidos nas câmeras fotográficas são 

transferidos para o computador). Cada filmagem foi digitalizada integralmente e segmentada 

em cenas gravadas em arquivos individuais; d) Montagem dos vídeos documentários de forma 

que cenas inteiras fossem incluídas na linha de montagem e cortadas, aceleradas ou 

desaceleradas de acordo com a necessidade; a técnica também possibilita a escolha das 

melhores cenas, visto que muitas delas representam repetições de tomadas. Adicionalmente 

verificaram que nas cenas em que sons de fundo mostraram-se inadequados (ruídos de vento, 

vozes de membros da equipe de produção, etc.), haverá a possibilidade de utilização de som 

de outra cena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir da realização das oficinas os estudantes: a) dividiram-se em grupos de 

trabalho e levantaram possíveis temas para a construção de um videodocumentário ambiental; 

b) realizaram pesquisas sobre o assunto com o intuito de definir o tema mais adequado ao 

Figura 1 – Oficina sobre produção de 
videodocumentário. 
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grupo; c) desenvolveram um aprofundamento teórico sobre o tema definido para o 

videodocumentário por meio de pesquisa bibliográfica e na internet; d) construíram a sinopse 

e a idéia original do vídeo que foi traduzida em um projeto audiovisual e elaboraram a 

argumentação da relevância do tema escolhido, a fim de justificar a importância de 

transformá-lo em um produto audiovisual; e) elaboraram um roteiro, organizando a estrutura 

do vídeodocumentário e cronograma de trabalho; f) capturaram as imagens e realizaram as 

entrevistas seguindo o cronograma previsto. (Figuras 2 e 3). 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência foi realizada a importação de tomadas de vídeo; o conteúdo das 

filmagens foi transcrito e foram selecionadas as cenas e depoimentos para compor o material. 

Por ultimo aconteceu a edição e montagem dos videodocumentários. Posteriormente os 

grupos realizaram alguns ajustes ajustes relacionados ao volume e equalização do som, 

inserção de música, pequenos ajustes de brilho, contraste e saturação de algumas cenas e 

geração de caracteres (legendas e créditos). 

Foram gerados quatro videodocumentários pelos estudantes da Escola Bela Vista: 

Lixo e Reciclagem; O Estado de Conservação das Praças de Erechim; Nosso Rio Tigre; 

Araucária: o pinheiro do sul do Brasil.  

Os videocumentários foram exibidos na I Mostra Audiovisual Independente do Alto 

Uruguai Gaúcho, no início do ano letivo escolar de 2012, juntamente com outros produzidos 

na região. Neste momento as comunidade s escolares da região (alunos, professores, direção, 

funcionários e familiares dos alunos) tiveram a oportunidade de visualizar o resultado final do 

Cine Ciência.  

Figura 3 – Captação de imagens para montagem 
do videodocumentário sobre a Araucária. 
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Participaram da Mostra aproximadamente 500 pessoas da comunidade local, entre elas 

estudantes de Escolas de Educação Básica, professores, profissionais da área ambiental e 

lideranças municipais.  Na Mostra também aconteceu o lançamento oficial do filme “Um ano 

sem Primavera”, produzido por cineastas residentes no município de Erechim.   

Neste evento ficou estabelecido a realização da II Mostra de Cinema Ambiental do 

Alto Uruguai Gaúcho estará acontecendo no dia 17 de outubro de 2012, na URI. Ela fará parte 

da programação do VI Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental, XXI Semana Alto 

Uruguai do Meio Ambiente (Sauma) e Encontro do Coletivo Educador do Alto Uruguai 

Gaúcho, previsto para o período de 16 a 19 de outubro do corrente ano. 

 
Considerações Finais 
 

A apresentação de audiovisuais quebrou a rotina da sala de aula, motivando a 

aprendizagem de conteúdos apresentados pelos professores.  Percebeu-se que a análise de 

filmes provocou grande debate e foi de grande importância, possibilitando levantar e debater 

como os valores sociais e antropológicos estão sendo realmente tratados, constituindo-se 

como uma modalidade de discurso sobre interesses e preocupações em torno de questões 

científicas presentes que influem diretamente no âmbito sociocultural. 

O projeto serviu ainda como incentivo aos alunos no sentido de permitir que os 

mesmos vivenciassem experiências fora da sala de aula, passando a utilizar o Laboratório de 

Informática, Biblioteca da Escola e Biblioteca Pública Municipal, áreas ao ar livre e até 

mesmo espaços públicos que pudessem oferecer informações para a produção dos 

audiovisuais. Foi notável a contribuição das atividades para um melhor desempenho de alguns 

alunos, pois muitos em sala de aula não sentem a mesma motivação vista durante as 

atividades realizadas no PIBID. 

O trabalho desenvolvido corrobora o que foi afirmado por Costa e Santana (2009) de 

que a produção de audiovisual no ambiente escolar apresenta-se como uma atrativa 

possibilidade para a produção coletiva de registros da realidade, aprendizagem e reflexão. Em 

sala de aula, a produção de vídeodocumentários pode ser uma atividade interdisciplinar, 

constituindo-se em uma fonte de estudo para as diversas áreas do conhecimento onde o aluno 

se torna sujeito ativo na produção dos saberes. O conhecimento pode ser transmitido para 

além do ambiente escolar quando professores e alunos se apossam das tecnologias para gerar 

conhecimento sobre questões de relevância para a comunidade. Trabalhar com a produção de 

vídeos, possibilita através da construção de saberes e transmissão de informações, formar 
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sujeitos observadores e críticos em relação à mídia produzida na área e seus 

objetivos/resultados. 
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Resumo 
A questão da qualidade da educação, atualmente, vem sendo alvo de grandes discussões e reflexões no 
nosso país. Neste sentido os governos federal, estadual e municipal e universidades, promovem ações 
que visem a melhoraria do ensino. Diante disso, nos propomos investigar quais ações estão sendo 
realizadas no município de Uruguaiana/RS, para qualificar o ensino. Embasados na constatação que o 
município apresentou um bom desempenho no IDEB, vindo a superar a meta projetada de 3,9 para 4,2. 
Aqui neste trabalho, focamos em analisar ações que estão sendo desenvolvidas para qualificar o 
Ensino de Ciências. Realizamos uma entrevista com a coordenadora da área de ciências da Secretaria 
Municipal de Educação. Identificamos que duas grandes ações vêm sendo desenvolvida para garantir a 
qualidade do ensino de ciências no município, a primeira são as Reuniões de Formação Continuada de 
Ciências e a segunda ação é a realização de Visita ás escolas.  Podemos concluir que o município de 
Uruguaiana, vem realizando ações que objetivam melhorar o ensino de ciências.  
 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Educação Básica. Ensino Fundamental. 
 
 
 
 
Abstract 
The issue of quality of education, now has been the subject of much debate and reflection on our country. In this 
sense the federal, state and local governments and universities, promote actions designed to improve teaching. 
Therefore, we propose to investigate what actions are being undertaken in the municipality of Uruguaiana / RS, 
to qualify for teaching. When we find that the city had a good performance in IDEB, been designed to overcome 
the target of 3.9 to 4.2. Here in this paper, we focus on analyzing the actions being undertaken to qualify the 
Teaching of Science. We conducted an interview with the coordinator of the Municipal Department of Science 
Education. We identified that two major initiatives have been developed to ensure the quality of science 
education in the city, are the first Meeting of Continuing Education and Science second action is to conduct Visit 
the schools. We conclude that the city of Uruguaiana, has been performing actions that aim to improve science 
education. 
 
 
 
Keywords: Teaching of the sciences. Basic Education. Elementary School. 
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Introdução 

 

O ensino de Ciências tem passado historicamente por inúmeras transformações. As 

transformações são orientadas pela necessidade dos currículos adequarem-se aos constantes 

avanços do conhecimento cientifico e as novas exigências educacionais, conforme citação de  

Santos (2005): 
Até os anos 60, por exemplo, o ensino de Ciências passou por uma longa fase em 

que a ciência era apresentada como neutra e o importante eram os aspectos lógicos 

da aprendizagem e a qualidade dos cursos era definida pela quantidade de conteúdos 

conceituais transmitidos. Nos anos seguintes valorizou-se a participação do aluno no 

processo de aprendizagem do método científico através de atividades práticas de 

laboratório. Na década de 70, a crise econômica mundial e os problemas 

relacionados com o desenvolvimento tecnológico fizeram surgir no ensino de 

Ciências um movimento pedagógico que ficou conhecido como “ciência, tecnologia 

e sociedade” (CTS). Essa tendência no ensino é importante até os dias de hoje, pois 

leva em conta a estreita relação da ciência com a tecnologia e a sociedade, aspectos 

que não podem ser excluídos de um ensino que visa formar cidadãos. Nos anos 80 a 

atenção passou a ser dada ao processo de construção do conhecimento científico 

pelo aluno. Inúmeras pesquisas foram realizadas nesse campo e o modelo de 

aprendizagem por mudanças conceituais, núcleo de diferentes correntes 

construtivistas. 

O ensino de ciências no Brasil, somente se efetivou como disciplina obrigatória nos currículos 

escolares a partir de 1971. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998):  
[...] até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 

ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas séries do antigo 

curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as 

séries ginasiais, mas apenas a partir de 1971, com a Lei no 5.692, Ciências passou a 

ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau [...]. 

Em geral, as transformações que ocorrem vem com a intenção de qualificar o ensino desta 

área do conhecimento que tem como objetivo geral, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL,1998): “Os objetivos de Ciências Naturais no ensino fundamental são 

concebidos para que o aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o 

mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza 

científica e tecnológica.” 

Algumas ações, no ensino de ciências, devem ser adotadas no sentido de contemplar o seu 

objetivo. De acordo com Delizoicov et al (2007): 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 330



[...] considerados os objetivos, os escopos do conhecimento cientifico e tecnológico, 

algumas alternativas vem sendo implementadas por equipes de professores, 

educadores e pesquisadores em ensino de ciências que são: superação do senso 

comum pedagógico, ciência para todos, ciências e tecnologia como cultura, 

incorporar conhecimentos contemporâneos em ciência e tecnologia, superação das 

insuficiências do livro didático e aproximação entre pesquisa e ensino de ciências 

[...].  

Uma das metas prioritárias da atual educação no Brasil é melhorar a qualidade do ensino, 

tanto na escola de nível médio quanto no ensino fundamental, por meio de ações públicas ou 

privadas desencadeadas por governos federal, estadual, municipal ou, mais frequentemente, a 

partir do interesse de docentes e cientistas pesquisadores preocupados com a escola e o 

ensino. Tais profissionais estão cientes da necessidade de promover mudanças relevantes para 

superar ou mesmo aliviar as dificuldades ocorridas no campo da educação formal e, assim, 

atender a esse direito da população (ARAUJO et al, 2002). 

Então nos propomos investigar quais ações estão sendo realizadas no nosso município para 

promover a qualidade do ensino. Já que constatamos que o município de Uruguaiana 

apresentou resultado significante na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) de 2009, superando a meta projetada de 3,9 para 4,2. 

Focamos nossa investigação no ensino de ciências, pois parte do nosso interesse como 

integrantes do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação em Ciências (GEPEC) da 

Universidade Federal do Pampa, saber que medidas o município vem adotando para garantir a 

qualidade do ensino em ciências. Assim, este trabalho teve o objetivo de analisar ações que 

estão sendo realizadas para qualificar o Ensino de Ciências no município de Uruguaiana/RS. 

Fomos atrás de informações com a intenção de investigar quais soluções o município, através 

da Secretaria Municipal de Educação, vêm encontrando para desenvolver o ensino de ciências 

nas escolas. 

 

Referencial Teórico  

 

Segundo Cachapuz et al, ao discutir a educação científica, [...] para que um País esteja em 

condições de satisfazer as necessidades fundamentais de sua população, o ensino das ciências 

e a tecnologia é um imperativo estratégico. Como parte dessa educação científica e 

tecnológica, os estudantes deveriam aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer as 

necessidades da sociedade [...] (2005). Nota-se assim, a importância da presença nos 

currículos escolares do ensino de ciências. 
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A reflexão como um dos princípios básicos do ensino de ciências, vem a promover mudanças 

de atitudes, tornando os alunos mais conscientes e críticos. De acordo com Mc Comas (2000):  
“O ensino da natureza da ciência tem vindo a assumir uma posição de destaque na 

maior parte dos currículos de ciências das últimas décadas. Os currículos passam a 

integrar conteúdos e metodologias de ensino destinados a promover a reflexão dos 

alunos sobre esta temática e a construção de concepções mais adequadas acerca da 

atividade científica e das suas interações com a tecnologia e a sociedade”.  

O ensino em ciências deve ser articulado no sentido de conseguir relacionar o conhecimento 

cientifico com os conhecimentos prévios dos alunos, a fim de que tal ação possibilite uma 

prática reflexiva e significativa. Para Kovaliczn (1999):   
“O ensino de Ciências, em sua fundamentação, requer uma relação constante entre a 

teoria e a prática, entre conhecimento cientifico e senso comum. Estas articulações 

são de extrema importância, uma vez que a disciplina de Ciências encontra-se 

subentendida como uma ciência experimental, de comprovação científica, articulada 

a pressupostos teóricos, e assim, a ideia da realização de experimentos é difundida 

como uma grande estratégia didática para seu ensino e aprendizagem. No entanto, 

não deve ser encarada como uma prática pela prática, de forma utilitária e sim uma 

prática transformadora, adaptada à realidade, com objetivos bem definidos, ou seja, 

a efetivação da práxis.”   

O papel do ensino de ciências, no ambiente escolar é formar cidadãos críticos, reflexivos e 

conscientes. É proporcionar aos alunos ter uma visão desfragmentada do conhecimento 

cientifico. Segundo Delizoicov et al, [...] parece claro que uma das funções do ensino de 

ciências nas escolas fundamental e média é aquela que permite ao aluno se apropriar da 

estrutura do conhecimento cientifico e de seu potencial explicativo e transformador, de modo 

que garanta uma visão abrangente [...] (2007).  

Ainda segundo o autor, [...] pretende-se, que a ciência e seus conhecimentos sejam 

incorporados enquanto cultura. Sem dúvidas, a educação escolar tem um papel a desempenhar 

e uma parcela de contribuição a dar no processo de formação cultural de nossos jovens [...] 

(DELIZOICOV et al, 2007). Neste sentido, a aprendizagem científica, proporciona a 

formação do caráter cultural dos alunos.    

O ensino de ciências tem forte influência sobre os âmbitos sociais, culturais e econômicos. 

Por isto, devemos primar por um ensino de qualidade nesta área do conhecimento. De acordo 

com a UNESCO (2005): 
“Ensinar mal as Ciências é matar a galinha dos ovos de ouro. Vital para o 

desenvolvimento da economia e da indústria, a educação científica e tecnológica é 

também essencialmente importante no processo de promoção da cidadania e 

inclusão social, uma vez que propicia às pessoas oportunidades para discutir, 
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questionar, compreender o mundo que as cerca, respeitar os pontos de vista alheios, 

resolver problemas, criar soluções e melhorar sua qualidade de vida. Além disso, a 

aprendizagem dos alunos na área científica é reconhecidamente importante, uma vez 

que está relacionada à qualidade de todas as aprendizagens, contribuindo para 

desenvolver competências e habilidades que favorecem a construção do 

conhecimento em outras áreas. Portanto, quando se melhora a educação científica 

não se melhora só a aprendizagem de Ciências: o seu impacto atinge outros 

campos.”  

 

Material e Método 

 

O método utilizado neste trabalho foi à realização de uma entrevista com a coordenadora da 

área de ciências da Secretaria Municipal de Uruguaiana – SEMED. As informações 

levantadas durante este trabalho foram submetidas à análise qualitativa. 

Durante a entrevista, a coordenadora da área de ciências citou duas grandes ações que o 

município vem desenvolvendo, no sentido de qualificar o ensino de ciências. A primeira ação 

que nos relatou foi de um encontro que ocorre uma vez por mês com todos os professores de 

ciências do município, chamado de “Reuniões de Formação Continuada de Ciências” e a 

segunda ação é a de “Visita ás escolas”, com o objetivo de avaliar o desempenho do ensino de 

ciências.   

 

Análise e Discussão  

 

 Reunião de Formação Continuada de Ciências 

Durante o ano letivo são organizadas, pela Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana- 

SEMED, 10 (dez) reuniões de formação continuada para cada área do conhecimento. As 

reuniões de ciências ocorrem uma vez por mês, sempre na sexta-feira. O encontro é 

denominado de “Reunião de Formação Continuada de Ciências” e tem duração de quatro 

horas. O curso de formação continuada em ciências é direcionado a professores atuantes nas 

séries finais do ensino fundamental, que tem por objetivo complementar a formação destes, 

visando melhorar a qualidade do ensino e de aprendizagem nas escolas municipais de 

Uruguaiana.  

Ao todo o município de Uruguaiana possui 33 professores que ministram a disciplina de 

ciências nas 14 escolas da rede publica municipal de ensino. Neste encontro são repassadas 

todas as informações referentes à área de ciências que vem sendo desenvolvidas pela 
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secretaria municipal da educação aos professores. Os horários das escolas municipais são 

organizados para que nestes dias os professores de ciências não tenham aula, o que possibilita 

aos mesmos participarem das reuniões de formação continuada de ciências. Estas reuniões são 

organizadas e conduzidas pela coordenadora de ciências da secretaria municipal de educação 

do município, algumas reuniões tem a presença de palestrantes convidados.  Neste primeiro 

semestre letivo, segundo a coordenadora da área de ciências, já foram realizadas 04 (quatro) 

Reuniões de Formação Continuada de Ciências. 

Visita às escolas 

No período de uma a duas vezes por trimestre, a coordenadora da área de ciências da 

Secretaria Municipal da Educação, realiza visita nas 14 escolas do município com o objetivo 

de avaliar as atividades que vem sendo efetivadas nas práticas do ensino de ciências. Para 

estas visitas, a coordenadora elaborou um modelo de avaliação, chamado de “Ficha de 

Avaliação de Visita as Escolas”. Nesta ficha são avaliados três aspectos referentes às práticas 

do ensino de ciências:  

1) Contemplação das atividades de ciências: neste aspecto são avaliados quais são as 

competências que a atividade proporcionou ao aluno como a oportunidade de leitura; 

produção textual; a análise de imagens, gráficos e/ou tabelas; a resolução de problemas. 

Avalia também se a atividade levou em conta os conhecimentos prévios dos alunos; se 

proporcionou a contextualização e se houve o uso de recursos didáticos diversificados no 

desenvolvimento da atividade. 

2) Habilidades especificas da área: aqui são avaliadas as habilidades que são desenvolvidas 

durante as práticas pedagógicas de ciências. Como observação, experimentação, construção 

de relatórios, uso do Laboratório de Ciências e saídas de campo.  

3) Recursos Utilizados: aqui são analisados os materiais utilizados pelos professores nas 

práticas pedagógicas de ciências para promover o processo ensino-aprendizagem. 

Durante estas visitas as escolas também são observadas, pela coordenadora da área de 

ciências, os cadernos dos alunos, os planejamentos, os planos do curso. Na ocasião também se 

realiza a avaliação do trabalho desenvolvido pelo professor. 

 

Reflexões a cerca das Ações que vem sendo desenvolvidas:  

Diante da constatação de que o município vem desenvolvendo duas ações para qualificar o 

ensino de ciências, resolvemos fazer uma breve reflexão sobre tais ações.  

As “Reuniões de Formação Continuada de Ciências” proporcionam um espaço de 

socialização para os professores e isso vem oportunizar situações de discussão e reflexão, o 
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que é fundamental para o amadurecimento e crescimento profissional. Nóvoa  afirma que [...] 

a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos 

quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de 

formando [...] (1991). 

Em relação às “Visitas realizadas nas escolas” do município, percebe-se que existe toda uma 

sistematização para avaliar o processo de ensino-aprendizagem em ciências. Conforme Abreu 

et al,  “No entanto, paralelamente ou como parte inseparável desse processo, a avaliação é a 

ferramenta que fornece informações oportunas que buscam investigar se a aprendizagem está 

sendo conseguida ou não, bem como nós indica a retomada do caminho que busca o objetivo 

final” (1990). 

Diante dessas reflexões observamos que todo o processo que vem sendo desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Educação, através da coordenadora da área de ciências, para melhoria 

do ensino de ciências é estruturado, de modo que todos os agentes envolvidos no processo são 

avaliados. Neste processo também estão envolvidas situações motivadoras, de capacitação e 

reflexão, o que certamente refletirá na qualidade do ensino de ciências. 

 

Considerações 

 

O ensino de ciências é o grande responsável pela democratização do conhecimento cientifico. 

Assim todas as ações que venham a ser desenvolvidas para qualificá-lo, devem objetivar em 

seu planejamento, a promoção do desenvolvimento de competências e habilidades como os 

caminhos para sua efetivação. Nunca perdendo de vista o objetivo maior: a formação de 

cidadãos conscientes, críticos e reflexivos.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta uma análise das ideias dos estudantes do ensino fundamental sobre o que eles entendem 
por ciência e sua relação com o ensino de ciências. Para a construção dos dados, utilizamos questionários abertos 
tratando de questões que envolvem a ciência e sua relação com o ensino de ciências. O tratamento e análise dos 
dados foram construídos a partir das respostas dos alunos, utilizando a análise de conteúdo de Bardin. 
Acreditamos ser de fundamental importância discutir as ideias dos alunos em torno desta temática para melhor 
compreendermos os conceitos de ciências incorporados pelos alunos, a fim de nortear os trabalhos do professor 
em sala de aula. 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Estudantes. Professor. Ensino fundamental. 
 
 
 
 
Abstract 
This sense, this paper presents an analysis of elementary school students‟ ideas about what they understand as 
science and it‟s relation with science teaching. For data construction open questionnaires were used, as we were 
working with questions which involved science and it‟s the relation with science teaching. Data processing and 
analysis was constructed from the students‟ answers using the Bardin content analysis. We believe that it is of 
fundamental importance to discuss the students‟ ideas about this issue to understand better the science concepts 
incorporated by the students in order to direct the teacher activities in the classroom. 
 
 
 
Keywords: Science teaching. Students. Teacher. Elementary education. 
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Introdução 
 

Atualmente, devido ao contínuo crescimento de descobertas cientificas e tecnológicas 

presentes em todo o mundo percebemos nas últimas décadas, um avanço crescente em 

diversos países, inclusive no Brasil, de discussões em torno da relevância do ensino de 

ciências. Entretanto, sabemos que este ensino tem sido muitas vezes construído pelo professor 

de forma descontextualizada e sem relações com outras disciplinas. Isto de fato, acarreta no 

aluno uma aprendizagem fragmentada dos conceitos e em alguns casos aversão a 

determinados conteúdos, por considerar difícil, complexo e sem relação prática com a sua 

vida. 

Um dos problemas do ensino de ciências é a pouca aprendizagem dos alunos 

evidenciada por notas baixas, evasão as aulas, reprovação e queixas dos professores da 

disciplina a respeito da falta de interesse dos alunos (Nogueira et al., 1981). 

Essa situação é também diagnosticada na universidade, pois os alunos que decidem 

cursar as profissões relacionadas a ciência e tecnologia chegam com pouco ou nenhum 

conhecimento e habilidade sobre ciências; não sabem interpretar resultados, não sabem  

redigir um relatório científico, precisam de mais tempo para concluir os cursos e dessa  forma, 

a estrutura  educacional fica  ainda mais onerosa para o estado, além de não incentivar a 

descoberta de novos talentos. 

Ao relembrar que o indivíduo constrói o conhecimento através da interação com o 

meio (natural, social e cultural), cabe ao professor conduzir a uma concepção de ensino que 

enfatize e considere também as ideias que os alunos já trazem consigo. De acordo com 

Fiorentini (2002) e Pinheiro e Gonçalves (2001), o professor, neste ambiente, deve escolher 

estratégias e procedimentos dinâmicos, que motivem os alunos, com o objetivo de conquistar 

sua participação ativa durante as aulas, ou seja, devem desafiar os alunos de forma que eles 

busquem constantemente soluções aos problemas do cotidiano.  

A ciência pode a partir de esta concepção ser considerada uma das mais úteis 

ferramentas para entender o mundo contemporâneo. No entanto, o que se vê, porém, é que o 

mesmo raciocínio não é tão facilmente partilhado pelos nossos jovens que estão terminando o 

ensino fundamental e mesmo aqueles já inseridos no ensino médio. A maioria deles não 

consegue enxergar utilidades nas aulas e aprendem muito pouco. São poucos os que 

conseguem relacionar o que é visto em sala de aula com a vida cotidiana.  

Esse retrato do conhecimento científico de nossos jovens de hoje está perfeitamente 

demonstrado pelo desempenho do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de 
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Estudantes (PISA) promovido pela UNESCO, em 2003, para avaliar as aptidões para as 

ciências entre alunos de 15 anos de 43 países. Obtivemos o 42º lugar, à frente tão somente do 

Peru (UNESCO, 2009). De forma prática, sem levar em conta os critérios utilizados na 

avaliação, se o programa visava justamente medir o quanto aqueles jovens estudantes seriam 

capazes de  usar  conhecimentos e aptidões para  realizações  de  tarefas  relevantes em sua 

vida futura, tais resultados mostram que o ensino de ciências, salvo algumas exceções, é falho 

e o aprendizado dessas disciplinas, preocupante. O diagnóstico do problema e suas soluções 

apontam para discussões óbvias como: a formação docente muitas vezes superficial e que em 

muitos casos não tem nada a ver com as ciências que devam ser trabalhadas com os alunos; os 

baixos salários do setor, fator desmotivante dos professores; os investimentos na área 

educacional, que se não bastassem, há muito não serem prioritários, os recursos parecem ser 

mal empregados, dado o nível de despesas exigido; a estrutura curricular que dificulta a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade necessárias nesses novos tempos, além da 

escassez de bibliotecas e laboratórios de ciências, notadamente no ensino fundamental.  

O que se vê ainda na maioria das escolas são aulas de física, química e biologia, 

meramente expositivas, presas às memorizações, e sem relações com a vida prática cotidiana 

do aluno. Essa maneira simplista, ultrapassada e, até mesma, autoritária de conceber o 

processo de ensino, certamente não deixa transparecer a complexidade que caracteriza todo o 

ato de ensinar. 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo investigar as ideias e opiniões dos 

alunos do 9º ano do ensino fundamental sobre o ensino de ciências, analisando a relação entre 

o seu conhecimento e o conhecimento escolar, tendo como analise metodológica a Análise de 

Conteúdo de acordo com Bardin (2010). 
 
Referencial Teórico 
 

A Ciência é fundamentada em artifícios basilares que permitem a investigação, a 

comunicação e a contestação de ideias e fatos. A ciência nos ajuda a sermos observadores e a 

interpretar o maravilhoso mundo que nos rodeia com mais e maior interesse. 

A compreensão adequada da Natureza da Ciência por parte de alunos e professores 

tem sido identificada como um dos aspectos essenciais da alfabetização científica, 

indispensável à avaliação crítica e responsável das políticas e das propostas científicas e 

tecnológicas. Lederman (2007) considera que, em uma sociedade científica e 

tecnologicamente avançada, o exercício da cidadania e da democracia só será possível por 

meio da compreensão do empreendimento científico e das suas interações com a Tecnologia e 
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a Sociedade, o que possivelmente possibilitará que qualquer cidadão reconheça o que está 

envolvido em uma disputa sócio-científica e possa participar de discussões, debates e 

processos decisórios. 

Precisamos convencer os estudantes que a ciência é alicerce também para as 

transformações técnico-científicas necessárias para o desenvolvimento tecnológico do país. 

No Brasil, nação de pouca independência tecnológica, o ensino de ciências vem a ser uma 

preocupação ainda maior. A necessidade de destacar as potencialidades desta área de 

conhecimento torna-se muito maior. Para desenvolvermos tecnologia, precisamos de ciência 

e, para que esta, nos dê maior independência, precisamos de mais pessoas fazendo ciências. 

Por fim, entendemos que nós educadores precisamos nos sentir desafiados a fazer com que 

nossas salas de aula sejam como sugerem Schnetzler e Aragão (1995), um espaço constante 

de investigação que nos leva a uma contínua reflexão e revisão de nosso trabalho. Qualquer 

professor pode ser mais do que um mero transmissor de informações, desde que se sinta 

realmente incomodado a ponto de buscar novos rumos para sua prática profissional. 

Coll (1996) diz que a aprendizagem não consiste em uma mera cópia, reflexo exato ou 

simples reprodução do conteúdo a ser aprendido mas, sim, em um processo de construção ou 

reconstrução, no qual as contribuições dos alunos desempenham um papel decisivo, visões 

simplistas e ou restritas de se conceber o processo de ensino, com certeza não possibilita 

compreender a complexidade do ato de ensinar. Diante disso, buscamos chamar a atenção 

para o fato de que o ato de ensinar está além da transmissão de conhecimentos, uma vez que 

só se podem transmitir conhecimentos se esses forem concebidos em termos rígidos, como 

prontos e verdadeiros.  

Na literatura vigente, a Educação das Ciências da Natureza afirma a importância de se 

reconhecer que, desde pequenas, as crianças já procuram explicações razoáveis e confiáveis, 

para inúmeras situações com as quais se deparam no seu dia-a-dia e, antes mesmo de saber o 

que é uma aula de Ciências, meninos e meninas já vem desenvolvendo suas ideias de como e 

porque as coisas são como são (Osborne; Freyberg, 1991). 

O ensino de ciências é alvo de críticas, tanto no que se refere aos conteúdos e métodos, 

quanto ao papel que deve cumprir no ensino fundamental. Como decorrência de tal fato, 

novas propostas têm sido elaboradas, para a realização do mesmo. Faz-se necessário, pois, 

que o processo de formação dos professores seja compreendido como uma (re)construção de  

conhecimentos específicos em torno do processo de ensino-aprendizagem das Ciências, que 

deverão se integrar em um todo coerente. (Carvalho; Gil-Pérez, 1993). 
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Aspectos metodológicos da pesquisa 
 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, pois de acordo com Lüdke e André (1986), este 

tipo de pesquisa possibilita uma avaliação mais ampla do trabalho, dando ao investigador 

melhores condições de explorar o campo dos significados do seu objeto de estudo. 

Para realização deste trabalho aplicamos um questionário aberto com 5 (cinco) 

questões para os alunos do 9º ano do ensino fundamental, totalizando 65 (sessenta e cinco) 

alunos. O instrumento constou de questões de caráter subjetivo, identificando as principais 

ideias e opiniões dos alunos em relação à ciência e as profissões relacionadas. 

Dentre as cinco questões respondidas pelos alunos, utilizamos apenas duas para serem 

analisadas e discutidas neste trabalho, pois consideramos ser mais próxima ao objeto do nosso 

estudo. Dentre elas destacam-se: “O que você acha sobre o estudo de ciências?; Você sabe 

quais são as profissões que estão ligadas à ciência?”. 

Para análise das questões utilizamos a metodologia da análise de conteúdo, em que foram 

destacadas ideias, enunciados e preposições do texto que pudessem ter significado com a 

temática abordada, ou seja, foram determinados os „núcleos de sentido‟ que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição pode significar algo para o objetivo 

do trabalho. A análise temática se desenvolveu em três fases: a) pré-análise, b) exploração das 

respostas dos questionários e, c) tratamento dos resultados e interpretação. Na pré-análise foi 

feita a organização dos dados, realizando uma sistematização preliminar das ideias, a partir de 

uma “leitura flutuante” (BARDIN, 2010 p. 121-122). 

Após essa etapa, realizamos novas leituras do material, estabelecendo as categorias de 

análises, agrupando segundo as respostas dadas para as perguntas. Para análise destas 

questões construímos seis categorias, conforme apresentadas no quadro I. 

 
Quadro I: Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o quê 
acham sobre o estudo de ciências. 
 
 
MOTIVOS EXPLICITADOS (*) Nº DE 

ALUNOS 
Relacionados aos conteúdos de ciências 
[...] acho muito interessante, nós sabermos sobre essa matéria que nos ajuda a 
aprender sobre o meio ambiente e o corpo humano. 
[...] o estudo das ciências é fundamental para um aluno, pois ele aborda 
assuntos com corpo humano, a cadeia alimentar e na 8.ª série nós alunos 
estudamos física e química cálculos muito difícil muito interessante. 
 

 
 
 

19 
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Relacionados à ciência como estudo importante para a vida 
[...] importante. Porque podemos avançar nossos conhecimentos para tornar a 
nossa vida mais prática. 
[...] acho muito importante e interessante, é muito legal, pois explica coisas 
que vemos, usamos e praticamos. 

 
 
7 

Relacionadas à ciência enquanto pesquisa científica 
[...] eu acho que ciências é uma disciplina que abrange conhecimentos 
científicos, que tem uma metodologia que trata de forma diversificada, a 
natureza e todo o universo. 
 [...] é muito excelente o estudo das ciências e muito interessante quando 
entramos na área de pesquisas e experiências, pois entramos em um universo 
fascinante e cativante de descobrimentos científicos. 
 

 
 
 
6 

Relacionadas às situações do ensino-aprendizagem 
[...] bom, porém depende do professor que vai ensinar. 
[...] o estudo da ciência é fundamental, pois cada dia aprendemos novas 
coisas com as pesquisas e trabalho de classe. 
 

 
 
6 

Relacionadas a importância da ciência para o mercado de trabalho 
[...] acho um estudo muito importante, pois no futuro podemos escolher uma 
profissão relacionada a isso, e pode até ser difícil, às vezes, mas é interessante 
de se aprender. 
[...] é uma matéria muito interessante. Ajuda em vários empregos a você se 
prevenir a muitos acidentes com o assunto da eletricidade. 
 

 
 
2 

Relacionados às situações de entretenimento e prazer 
[...] porque eu acho interessante. 
[...] gosto muito do estudo da ciência, além de ser a minha matéria preferida, 
é muito interessante porque aprendo coisas superlegais. 
 

 
 

25 

(*) Do total de respostas dos alunos destacamos duas que melhor exemplificaram as 

categorias elencadas. 

 

 
Análise e Discussão dos Resultados 
 

Analisando a categoria 1: Relacionados aos conteúdos de ciências, podemos verificar 

que as respostas dadas pelos estudantes variam muito em função dos conteúdos apresentados. 

Segundo Mortimer (2002, p. 26), diante da apropriação dos alunos dos conceitos, atitudes e 

habilidades de ciências, entendemos que o espaço da sala de aula requer uma perspectiva 

voltada para a pesquisa, analisar o que está acontecendo dentro da sala de aula, considerando 

os três elementos essenciais no processo de ensino/aprendizagem: o professor, os alunos e o 

conhecimento. Ainda segundo este autor, “um dos focos a ser privilegiado é o papel da 

linguagem e da dinâmica das interações na elaboração conceitual” (MORTIMER, 2002, p. 

26). Ao verificarmos a partir das respostas dos alunos a relação da ciência apenas com os 
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aspectos teóricos dos conteúdos estudados, entendemos que o discurso, o diálogo entre 

professor e alunos, que circula neste ambiente, influencia diretamente nas idéias sobre a 

ciência e sua relação com o ensino de ciências.  

A categoria de número 2: Relacionados à ciência como estudo importante para a vida, 

nos fez refletir sobre a complexidade que o espaço da sala de aula possui, com todo o seu 

potencial de construção de conhecimento formal e este associado intrinsecamente ao que é 

considerado relevante pelos alunos para suas vidas. 

Os alunos conseguem reconhecer que o conhecimento da ciência pode contribuir para 

que haja transformações positivas e melhorias para suas próprias vidas. Segundo Zanon e 

Maldaner (2010, p. 101) enfatizam que tem crescido o número de discussões sobre o “papel 

social do ensino de química [ciência] na educação básica, diante do cenário de mudanças da 

sociedade e, particularmente, perante as mudanças no perfil dos estudantes [...]”. 

Desta forma entendemos que, o ensino de ciências deve partir de uma abertura 

proveniente da cultura dos estudantes considerando, suas diversificadas formas socioculturais 

de utilizar, mobilizar e produzir conhecimentos, permitindo uma leitura de mundo enriquecida 

por “compreensões e ações transformadoras da realidade, numa perspectiva plural e 

emancipadora (ZANON e MALDANER, 2010, p. 102)”. 

Com a análise da categoria de número 3: Relacionando ciência com pesquisa 

científica, verificamos que os alunos têm uma noção preliminarmente intuitiva, da ciência 

relacionada à pesquisa. Nesta visão Gil-Pérez e Vilches (2006) defendem que a pesquisa 

científica é necessária para “a) tornar a ciência acessível aos cidadãos em geral, b) reorientar o 

ensino de ciências também para os futuros cientistas, c) modificar concepções equivocadas da 

ciência frequentemente aceitas e difundidas e d) tornar possível a aprendizagem significativa 

de conceitos”. Corroborando com os autores Chassot (2003b, p. 93) ainda enfatiza que “não 

basta compreender a ciência, é necessário que ela se torne facilitadora do estar fazendo parte 

do mundo”. 

Em relação à categoria de número 4: Relacionadas às situações do ensino-

aprendizagem visualizamos que uma pequena parte dos alunos consegue perceber que a ação 

do seu professor em sala de aula é importante. Verificamos aqui o quanto a posição do 

professor também é significativa neste processo. Desta forma, entendemos que todo o 

processo de ensinar e aprender requer inter-relações entre professores e alunos. 

Conforme Contreras (2002, p. 17) isso implica que, 
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Reconhecendo, no entanto, a quantidade e a velocidade das formações na 
sociedade de hoje, cabe [ao professor] estabelecer a diferença entre 
informação e conhecimento. Conhecer é mais do que obter as informações. 
Significa trabalhar as informações, analisar, organizar, identificar suas 
fontes, estabelecer as diferenças destas na produção da informação, 
contextualizar, relacionar as informações e a organização, como são 
utilizadas para perpetuar a desigualdade social. 
 

Nesse ínterim, reconhecer o papel do professor é indispensável para que o ensino se dê 

de forma que os significados sejam frutos de uma prática coerente, responsável e respaldada 

em propósitos concretos. Não podemos deixar de destacar a autonomia como uma forma 

singular de resgatar o papel do professor, doravante diminuído. Consideramos 

responsabilidade intrínseca ao professor a capacidade de conduzir aquelas situações em que as 

“regras técnicas e os cálculos não são capazes de dar conta”. É precisamente neste momento 

em que “as regras técnicas não chegam, que mais falta fazem aquelas habilidades humanas 

relacionadas com a capacidade de deliberação, reflexão e de consciência” (BROWN, 1983, p. 

195 apud CONTRERAS, 2002, p. 105). 

Analisando a categoria de número 5: Relacionadas à importância da ciência para o 

mercado de trabalho um número relativamente pequeno consegue entender que a escolaridade 

também está relaciona ao campo profissional em suas vidas. Sabemos que não é base 

suficiente, mas está diretamente relacionada à sua capacitação, seu profissionalismo. A 

instituição escolar, os espaços da sala de aula devem constituir ao aluno uma formação que 

lhe garanta também uma bagagem de conhecimentos que possa vir a auxiliá-lo em sua vida 

profissional.  

As competências e habilidades que os alunos desenvolvem na escola podem 

corroborar para que os alunos tornem-se seres autônomos não só em suas decisões 

individuais, mas, também nas ações em que irão desenvolver na vida adulta e em sua 

profissão. Explorar isso implica considerar também o que as nossas diretrizes e documentos 

oficiais sinalizam sobre isso. As propostas afirmam que o ensino de ciências pode alcançar 

níveis satisfatórios e com êxito na aprendizagem de alunos no ensino fundamental. Essa 

questão está apresentada claramente nos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para Ensino Fundamental (1998, p. 8) em que afirmam que os alunos devem ser capazes de, 

 
[...] questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-
los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação. 
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Desta forma, entendemos que o estudo de ciências se baseia na ampliação de 

possibilidades presentes de participação social e desenvolvimento mental, para assim 

viabilizar sua capacidade plena de exercício da cidadania e também de sua realização como 

profissional capacitado para o mercado de trabalho.  

Entendendo a categoria de número 6: Relacionados às situações de entretenimento e 

prazer, infelizmente possuiu um número significativo quanto ao número de respostas. A quem 

atribuir este merecimento? Não cabe sinalizar e pontuar culpados, mas procurarmos refletir 

sobre este resultado e entender que nossos esforços ainda não têm sido suficientes para que os 

alunos consigam alcançar um nível de linguagem e compreensão sobre os aspectos da ciência 

e sua relação com seus estudos. As dificuldades encontradas são muitas, contudo, o ensino de 

ciências há algumas décadas tem conhecido novos caminhos para que este quadro seja pelo 

menos minimizado. Destacamos assim, que, especialmente no Brasil, a correlação entre 

ciência e vida a vida cotidiana dos alunos, há muito tempo vem “sendo apontada como uma 

das formas de melhorar os processos de ensino-aprendizagem em Ciências, inclusive por 

conta da influência de Dewey no pensamento educacional brasileiro, por intermédio dos 

pensadores da Escola Nova. Assim, frequentemente a legislação educacional apontou para 

essa questão, na medida em que ideias da Escola Nova influenciaram os elaboradores dos 

textos legais, mesmo não sendo incorporadas por completo” (Lopes, 1997, p.1). A referência 

ao cotidiano dos alunos na legislação se não representa uma efetiva incorporação do cotidiano 

no currículo em ação nas instituições escolares, expressa a existência de um pensamento 

dominante preocupado com essa temática que a cada dia vem se tornando um fator de 

constante reflexão para o melhoramento do ensino desenvolvido.  

 
A visão dos alunos sobre a ciência relacionada às profissões 
 

Para analisar a questão: Você sabe quais são as profissões que estão ligadas à ciência?, 

Categorizamos as respostas dos alunos de acordo com cada profissão citada, as quais foram 

catalogadas segundo as grandes Áreas do Conhecimento elaborado pelo CNPq 

(http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm). No gráfico 1, explicitamos os resultados 

percentuais das áreas mais citadas pelos estudantes. Estes percentuais foram calculados com 

relação ao número total de profissões citadas. Ressaltamos, também, que os estudantes podem 

ter citado mais de uma profissão, independente da área. 
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Gráfico 1 – Percentual das áreas relacionadas à Ciência 

Para exemplificar melhor estas áreas, vejamos alguns exemplos de profissões citadas 

pelos estudantes: (a) Exatas: Físico, Químico; (b) Biológicas: Biólogo, Veterinário; (c) 

Agrárias: Agrônomo; (d) Saúde: Médico, Enfermeiro, Dentista; (e) Engenharias: Engenheiro 

Civil, Engenheiro Mecânico; (f) Humanas: Filósofo, Sociólogo. 

A partir do entendimento que os alunos têm sobre a ciência, verificamos que os 

mesmos compreendem o trabalho profissional ligada a este saber a partir do seu conhecimento 

adquirido durante os seus anos escolares. Desta forma, notamos que houve um número 

significativo de alunos que relacionam essas profissões ligadas à área de exatas, biológicas e 

saúde. Em contrapartida, a área de agrárias, engenharia e humanas foram menos citadas. 

Este resultado pode ser entendido, em parte, pelo fato de que até o 9º ano, os estudantes 

possuem um contato maior com conteúdos de Biologia, Química e Física. Desta forma, 

podemos perceber que durante o processo de ensino-aprendizagem os conteúdos destas áreas 

mais citadas pouco estão sendo relacionados com outros campos do saber (como por exemplo, 

a engenharia, agrárias, humanas), os quais também são áreas de conhecimento cientifico e 

fundamentais para o entendimento da ciência.   

Portanto, entendemos que a partir do 9º ano os alunos precisam ter um contato maior 

com diversas áreas científicas para auxiliar melhor nas suas futuras escolhas profissionais. 

Mostrar suas atividades, seu trabalho, os objetivos e funções de uma determinação profissão 

podem favorecer um entendimento melhor desses campos de trabalhos e possibilitar escolhas 

que beneficiem o desenvolvimento econômico do país, uma vez que em um país emergente 

como o Brasil, devemos formar cada vez mais recursos humanos com afinidade em áreas 

cientificas. No entanto, sabemos que a escolha de uma profissão é um momento difícil na vida 

de qualquer jovem, mas no Brasil essa dificuldade é acentuada pela falta de orientação e 

informação profissional nas escolas. Desta forma, notamos o quanto este conhecimento é 

fundamental para que o aluno compreenda as diversas opções ligadas à carreira cientifica. 

Assim, acreditamos que enquanto a orientação profissional não fizer parte do currículo da 

escola a partir do ensino fundamental, os jovens ainda sentirão dificuldades em fazer escolhas 
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significativas e compreender as relações entre as diversas áreas do conhecimento ligadas às 

ciências. 

 

Considerações Finais 
 

Na busca pela melhoria do ensino de Ciências, o movimento de renovação curricular 

assentou-se na convicção que os conteúdos trabalhados no ensino de ciências podem 

possibilitar aos alunos internalizarem o método de pesquisa científica. 

Diante do que foi exposto, observamos que a forma como é trabalhado e 

implementado os conteúdos de ciências, algumas vezes impede que o professor desenvolva 

um ensino de forma que permita avançar na aprendizagem de seus alunos, ou seja, a 

dificuldade em trabalhar os conteúdos de acordo com as propostas curriculares vigentes.  

Percebemos que os jovens têm pouco conhecimento sobre o que é ciência e tecnologia 

de forma abrangente, mas precisam ganhar consciência sobre esses temas. Essa consciência é 

cada vez mais necessária, em função da integração entre diferentes áreas e porque nossa 

sociedade está se desenvolvendo cada vez mais baseada na ciência. 

Assim, acredita-se ainda, que as de Ciências Naturais são de vital importância para 

desafiar o aluno na busca de conhecimento, explorando as especialidades relacionadas ao 

cotidiano do aluno, bem como aos avanços da ciência e da tecnologia, e essa é uma tarefa 

nada simplista para o professor, mas, sobretudo necessária.  
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Resumo 
O objetivo do presente estudo foi investigar o perfil dos estudantes quanto ao estado nutricional, hábitos 
alimentares, conhecimentos nutricionais e níveis de atividade física, participantes do projeto Promoção da Saúde 
através do Ensino de Ciências de uma escola pública estadual no município de Santa Maria/RS. A amostra foi 
composta de 222 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, sendo 51,4% do sexo masculino e 48,6% do 
feminino. Esta pesquisa caracterizou-se como descritiva, de caráter quantitativo e os dados foram obtidos por 
mensurações antropométricas e por questionários. Os resultados evidenciaram que 56,7% dos escolares 
apresentam peso normal em relação a sua estatura, idade e sexo e 42,8% dos escolares estão com peso acima do 
normal. Quanto aos hábitos alimentares pode-se observar que a maioria dos escolares foram classificados como 
“hábitos alimentares regulares” (77,6%), seguidos de “maus hábitos alimentares” (18%) e "bons hábitos 
alimentares” (4,4%). Nos conhecimentos nutricionais observou-se que 85,3% dos escolares foram classificados 
com baixo conhecimento nutricional, 14,7% com conhecimento nutricional moderado e nenhum escolar com alto 
conhecimento nutricional. Em relação ao nível de atividade física habitual pode observar que a maioria dos 
escolares foram classificados como “Ativo” (66,5%) ou “Muito Ativo” (28,1%), enquanto que 4,3% foram 
classificados como “Irregularmente ativo A” e 1,1% como “Irregularmente Ativo B”, não havendo nenhum caso 
de Sedentarismo. Conclui-se de maneira geral, que os escolares apresentam-se com elevado nível de obesidade 
(Sobrepeso/Obeso/Grande Obeso), com hábitos alimentares regulares, com grande déficit em termos de 
conhecimento nutricional e são ativos fisicamente.  

 
 

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Educação em Ciências. Ensino Fundamental.  
 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the backgrounds of the students on the nutritional status, eating habits, 
nutritional knowledge and levels of physical activity, project participants through the Promotion of Health 
Science Education in a public school in Santa Maria/RS . The sample consisted of 222 students from 6th to 9th 
grade in elementary school, and 51.4% males and 48.6% female. This research was characterized as descriptive 
of character quantitative and data were obtained by questionnaires and anthropometrics measurements. The 
results showed that 56.7% of students have normal body weight in relation to height, age and sex and 42.8% of 
students are above normal weight. As for food habits can be observed that most students were classified as 
"regular diet" (77.6%), followed by "bad habits" (18%) and 'good eating habits "(4.4%). In nutritional knowledge 
was observed that 85.3% of students were classified as having low nutritional knowledge, 14.7% with moderate 
nutritional knowledge and no school with high nutritional knowledge. Regarding the level of habitual physical 
activity can be observed that the majority of students are classified as "active" (66.5%) or "very active" (28.1%), 
while 4.3% were classified as "irregularly active a "and 1.1% as" irregularly active B ", with no cases of 
sedentary lifestyle. In conclusion, we observed that the students presented a high level of obesity (overweight / 
Overweight / Obese Grande), with regular eating habits, with a large deficit in terms of nutrition knowledge and 
are physically active. 
 
Keyword: Promotion of Health. Science Education. Elementary School. 
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Introdução 
 
 

As mudanças no estilo de vida, nos últimos anos, têm favorecido o aumento de 

combinações de risco à saúde. Dieta rica em gorduras saturadas e pouca atividade física se 

correlacionam com obesidade, colesterol elevado e hipertensão arterial na infância (SILVA, 

2009). 

No Brasil, levantamentos sobre a exposição de crianças e adolescentes a 

comportamentos de risco à saúde são, ainda, muito escassos. Embora, a maior parte dos 

desfechos de saúde que podem ser ligados a fatores comportamentais de risco não se 

manifeste antes da meia-idade, a recomendação dos especialistas (CENTER FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 1997) é que os programas de prevenção de doenças ou 

promoção da saúde devam ser iniciados precocemente, na infância. 

Nesse sentido a escola é considerada um local privilegiado e oportuno para a obtenção 

de conhecimentos sobre nutrição e atividade física, pois a educação alimentar refere-se à 

aprendizagem de conceitos básicos de nutrição como a quantidade e qualidade dos alimentos 

ideais para cada refeição e o conhecimento sobre a importância da prática da atividade física 

regular é indispensável para o bom funcionamento do organismo, principalmente diante do 

sedentarismo condicionado pelo estilo de vida atual. 

Durante a infância e a adolescência, há a estruturação de comportamentos, atitudes, 

hábitos, preferências e recusas alimentares que compõem um estilo de vida, e para o acesso a 

uma alimentação adequada e o incentivo a formação de hábitos alimentares saudáveis, a 

escola é considerada um espaço adequado para intervenções (ANJOS et al., 2003). As práticas 

alimentares inadequadas aliado ao sedentarismo são destacados como fatores diretamente 

relacionados à obesidade, diabetes tipo II, doenças cardiovasculares e determinados tipos de 

câncer. A Organização Mundial da Saúde prevê um aumento de 73% destas doenças até 2020 

(BRASIL, 2008; TRICHES e GIUGLIANI, 2005). Mudanças ambientais, como a alteração 

no padrão típico da dieta, sedentarismo e o aumento no consumo de gorduras, foram notadas 

inicialmente em países desenvolvidos e depois, observou-se este aumento em países em 

desenvolvimento (SAVIO et al., 2005).  

Para a promoção de saúde e prevenção do aumento das doenças crônicas no Brasil e 

no mundo, a Organização Mundial da Saúde elaborou a Estratégia Global para Alimentação, 

Atividade Física e Saúde, para servir de instrumento de promoção geral da saúde para 

populações e indivíduos, uma vez que os índices de morbidade e mortalidade tendem a 

aumentar nos países em desenvolvimento. Nestes países as pessoas afetadas são em média 
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mais jovens do que nos países desenvolvidos, onde se registram 66% de mortes causadas por 

doenças crônicas não transmissíveis (BARRETO et al., 2005). 

Diante do exposto, surge o questionamento: Como são os hábitos alimentares, 

conhecimentos nutricionais, atividades físicas habituais e o estado nutricional dos escolares? 

Desta inquietação, emerge o objetivo deste estudo, que foi analisar o perfil dos estudantes 

participantes do projeto Promoção da Saúde através do Ensino de Ciências, quanto ao estado 

nutricional, nível de atividade física habitual, conhecimento nutricional e hábitos alimentares. 

 
Metodologia 
 
 

Esta pesquisa configurou-se a partir de uma abordagem descritiva, de caráter 

quantitativo, que para Barros e Lehfeld (2000) a pesquisa descritiva procura descobrir a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e 

conexões com outros fenômenos.  

Este estudo faz parte de um projeto maior chamado “Promoção da Saúde através do 

Ensino de Ciências”, o qual tem como objetivo de realizar intervenções no ambiente escolar 

através de estratégias de promoção de saúde para alunos e professores como forma de 

melhoria do ensino de ciências e da alfabetização científica. Realizado em uma escola pública 

estadual, vinculada à 8ª Coordenadoria de Regional de Ensino, localizada no município de 

Santa Maria/RS, situada numa região afastada do centro de Santa Maria, no Bairro Boi Morto.  

Participaram do presente estudo, após a entrega do termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado pelo escolar e pelo responsável, 222 alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, com média de idade de 13,06 ± 1,37 anos, sendo 51,4% do sexo masculino e 

48,6% do feminino.  

O estado nutricional foi avaliado a partir da relação do índice de massa corporal (IMC) 

com a idade e sexo do escolar. O IMC foi obtido a partir das mensurações de massa corporal e 

estatura, que foram realizadas seguindo as padronizações propostas por Alvarez e Pavan 

(1999), calculado pela fórmula peso(kg)/estatura(m)2. Fez-se a análise do estado nutricional 

através dos percentis de IMC/Idade utilizando como padrão de referências as curvas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2007, com os seguintes pontos de cortes para 

classificação, segundo SISVAN (2009): < percentil 0,1 = Magreza acentuada; ≥ percentil 0,1 

e < percentil 3 = Magreza; ≥ percentil 3 e ≤ percentil 85 = Eutrofia; > percentil 85 e ≤ 

percentil 97 = Sobrepeso; > percentil 97 e ≤ percentil 99,9 = Obesidade; > percentil 99,9 = 

Obesidade Grave. 
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Para avaliar o nível de atividade física habitual utilizou-se o Questionário 

Internacional de Atividade Física – IPAQ Versão Curta. As questões avaliaram a frequência 

(número de vezes na semana) e duração (minutos por dia) e intensidade (vigorosa, moderada e 

caminhada). O nível de atividade física foi determinado seguindo os critérios do CELAFISCS 

(2007), no qual o escolar é classificado em quatro categorias: “Muito Ativo”, “Ativo”, 

“Irregularmente Ativo A”, “Irregularmente Ativo B” e “Sedentário”. 

Já para analisar os hábitos alimentares e o conhecimento em nutrição foi aplicado 

questionário baseado em questionários pré-existentes (Bertin, 2010). O questionário sobre 

hábitos alimentares envolveram 11 questões fechadas de múltipla escola sobre a frequência do 

consumo de frutas, legumes, leite, arroz, feijão, carne, água, refrigerante, doces e também 

sobre o consumo de lanches ou merenda escolar e o número de refeições diárias. O 

questionário sobre conhecimentos nutricionais envolvendo 12 questões abertas e fechadas 

sobre conhecimentos da pirâmide alimentar, concepções de alimentação saudável, hábitos de 

uma alimentação saudável, rótulo de alimentos e sobre alimentos. O nível de hábito alimentar 

e de conhecimento nutricional foram determinados pelos somatórios dos escores obtidos nas 

questões. No hábito alimentar foram classificados como “Maus Hábitos Alimentares” 

escolares com escores entre -6 (menos seis) a 16 pontos, “Hábitos Alimentares Regulares” 

escolares com escores de 17 a 30 pontos e, “Bons Hábitos Alimentares” escolares com 

escores de 31 a 41 pontos. No conhecimento nutricional foram classificados como “Baixo 

Conhecimento Nutricional” os escolares com escores de 0 (zero) a 9 pontos, “Moderado 

Conhecimento Nutricional” escolares com escores de 10 a 16 pontos e, “Alto Conhecimento 

Nutricional” escolares com 17 á 21 pontos. 

Para análise das variáveis do estudo utilizou-se a estatística descritiva através de 

médias, desvio-padrão e frequências. 

 
Resultados e Discussão 
 
 

A amostra foi composta por 222 estudantes, sendo 51,4% do sexo masculino e 48,6% 

do feminino. A tabela 1 apresenta os resultados em percentuais das classificações do estado 

nutricional dos escolares. 
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Tabela 1 – Percentual da classificação do Estado Nutricional dos escolares 

Estado Nutricional Masculino Feminino Total 

Magreza 0,9% 0,0% 0,5% 

Eutrófico 59,6% 53,5% 56,7% 

Sobrepeso 20,2% 26,7% 23,3% 

Obeso 18,3% 17,8% 18,1% 

Obeso Grave 0,9% 2,0% 1,4% 

 

Observa-se que pouco mais da metade (56,7%) dos escolares apresentam peso normal 

em relação a sua estatura, idade e sexo (Eutrofia). E apesar de haver diferenças de percentuais 

entre os sexos, estes não foram estatisticamente significativas. 

 Observa-se também, altos índices de sobrepeso/obesidade/grande obeso, que quando 

somados esse índice chega a 42,8% da amostra estudada de escolares, 39,4% dos meninos e 

46,5% das meninas. Um nível preocupante de estudantes com peso acima do ideal para saúde 

conforme pontos de cortes para classificação do IMC (SISVAN, 2009). Índices estes maiores 

do que encontrados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2009), em crianças brasileiras. Neste estudo 

verificou um aumento de crianças acima do peso no Brasil, principalmente na faixa entre 5 e 9 

anos. Em 2009, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos estavam acima do peso recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A parcela dos meninos e rapazes de 10 a 19 anos 

de idade com excesso de peso passou de 3,7% (1974-75) para 21,7% (2008-09), já entre as 

meninas e moças o crescimento do excesso de peso foi de 7,6% para 19,4%. Esse fenômeno 

pode estar relacionado à alimentação, pois estudos (SANTOS et al., 2005; CARMO et al., 

2006; CASTRO et al., 2008) sobre a alimentação em adolescentes brasileiros mostram a 

ocorrência de uma dieta inadequada, carente de produtos lácteos, frutas e hortaliças e com 

excesso de açúcar e gordura. Desta forma, a população infanto-juvenil merece especial 

atenção das políticas públicas preventivas, já que as transformações do comportamento 

alimentar, influenciada pelo contexto socioeconômico e cultural, têm efeito preditor sobre a 

saúde desses indivíduos (SILVA et al., 2009). 

Quanto aos hábitos alimentares dos escolares pode-se observar, através da tabela 2, 

que a maioria dos escolares foi classificados como “hábitos alimentares regulares” (77,6%), 

seguidos de “maus hábitos alimentares” (18%) e “bons hábitos alimentares” (4,4%). 
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Tabela 2 – Percentual da classificação dos Hábitos Alimentares dos escolares 

Hábitos Alimentares Masculino Feminino Total 

Maus 12,4% 24,0% 18,0% 

Regulares 82,9% 72,0% 77,6% 

Bons 4,8% 4,0% 4,4% 

 

Observa-se, que apesar da maioria dos escolares possuírem hábitos alimentares 

regulares, encontrou-se 18% dos escolares com hábitos alimentares inadequados, sendo maior 

no sexo feminino (24%) em relação ao sexo masculino (12,4%). Não sendo, essa diferença 

entre os sexos, estatisticamente significativa. Estes índices são bem superiores a achados pelo 

estudo de Berdin et. al. (2010), a qual analisou 259 estudantes da rede pública de ensino da 

cidade de Indaial/SC, com ocorrência de 3,1% dos escolares com maus hábitos alimentares. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005) as modificações de hábitos e 

preferências alimentares introduzidas na infância, podem tornar-se permanentes. Os Hábitos 

alimentares influenciam diretamente o estado nutricional do indivíduo, e levam a desvios 

nutricionais (FISBERG et al., 2000) como a substituição das principais refeições por lanches 

com alta densidade calórica e reduzido valor nutricional; alto consumo  de refrigerantes, 

alimentos salgados, doces, ricos em gorduras saturadas e colesterol e baixo consumo de frutas 

e hortaliças. Assim, as refeições acabam ficando condicionadas aos alimentos de baixo valor 

nutricional e grandes excessos calóricos (MAESTÁ, 2002; BRASIL, 2009). 

 Na análise dos conhecimentos nutricionais observou-se, na tabela 3, que 85,3% dos 

escolares foram classificados com baixo conhecimento nutricional, 14,7% com conhecimento 

nutricional moderado e nenhum escolar com alto conhecimento nutricional. E não sendo 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. 

 

Tabela 3 – Percentual da classificação dos Conhecimentos Nutricionais dos escolares 

Conhecimento Nutricional Masculino Feminino Total 

Baixo 86,5% 84,0% 85,3% 

Moderado 13,5% 16,0% 14,7% 

Alto 0,0% 0,0% 0,0% 

 

O baixo nível de conhecimento nutricional torna-se preocupante na população 

estudada. Índices maiores de conhecimentos nutricionais foram encontrados em estudos 

similares, Triches & Giugliani (2005) ao analisar o conhecimento nutricional de 573 crianças 
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das escolas municipais de Dois Irmãos e Morro Reuter no Rio Grande do Sul, observou que 

90,8% dos escolares possuíam bom ou regulares conhecimentos nutricionais. Já no estudo de 

Berdin et. al. (2010), foram encontrados 93% dos escolares com bons ou ótimos 

conhecimentos nutricionais. 

Segundo Pioltine & Spinelli (2010) durante a infância e a adolescência, há a 

estruturação de comportamentos, atitudes, hábitos, preferências e recusas alimentares que 

compõem um estilo de vida, e para o acesso a uma alimentação adequada e o incentivo a 

formação de hábitos alimentares saudáveis, é necessário ter conhecimento sobre nutrição, pois 

a educação alimentar refere-se à aprendizagem de conceitos básicos de nutrição como a 

quantidade e qualidade dos alimentos ideais para cada refeição.  Desse modo, Triches e 

Giugliani  (2005)  afirmam  que  o  conhecimento nutricional  dos  indivíduos  pode  favorecer  

o  consumo  de  alimentos  saudáveis  e assim  promover  mudanças  nos  hábitos  

alimentares,  podendo  dessa  forma,  reduzir os  riscos  de  aparecimento  das  doenças  

crônicas  não  transmissíveis. As práticas alimentares inadequadas são destacadas como 

fatores diretamente relacionados à obesidade, diabetes tipo II, doenças cardiovasculares e 

determinados tipos de câncer. A Organização Mundial da Saúde prevê um aumento de 73% 

destas doenças até 2020 (BRASIL, 2009; TRICHES e GIUGLIANI, 2005). Mudanças 

ambientais, como a alteração no padrão típico da dieta, sedentarismo e o aumento no consumo 

de gorduras, foram notadas inicialmente em países desenvolvidos e depois, observou-se este 

aumento em países em desenvolvimento (SAVIO et al., 2005). 

Em relação ao nível de atividade física habitual dos escolares estudados pode-se 

observar, através da tabela 4, que a maioria classifica-se como “Ativo” (66,5%) ou “Muito 

Ativo” (28,1%). Enquanto que 4,3% foram classificados como “Irregularmente ativo A” e 

1,1% como “Irregularmente Ativo B”, não havendo nenhum caso de Sedentarismo, conforme 

o instrumento utilizado para avaliação.  

 

Tabela 4 – Percentual da classificação da Atividade Física Habitual dos escolares 

Atividade Física Habitual Masculino Feminino Total 

Muito Ativo 38,3% 17,6% 28,1% 

Ativo 58,5% 74,7% 66,5% 

Irregularmente Ativo A 2,1% 6,6% 4,3% 

Irregularmente Ativo B 1,1% 1,1% 1,1% 

Sedentário 0,0% 0,0% 0,0% 
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Observa-se que a grande maioria (94,6%) dos escolares são considerados ativos ou 

muito ativos e sem diferença estatisticamente entre os sexos. Estes índices foram superiores 

ao encontrados pela Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, desenvolvida pelo IBGE 

(BRASIL, 2009), onde revelou que, para o conjunto das capitais e do Distrito Federal, 43,1% 

dos escolares eram ativos, mais da metade dos escolares do sexo masculino foram incluídos 

na categoria ativos (56,2%), enquanto que o sexo feminino foi de 31,3%. Já na cidade de 

Florianópolis, a pesquisa do IBGE observou que 51,5% dos escolares foram classificados 

como ativos e, em Curitiba, o percentual foi de 51,0%. 

Um estudo realizado por Hallal et al. (2012), reunindo informações de 105 países, 

encontrou que a proporção de adolescentes de 13 a 15 anos que fazia menos de 60 minutos 

diários de atividade física moderada a intensa foi de 80,3% , sendo os meninos mais ativos 

que as meninas. A maioria dos alunos não alcançou a recomendação diária de exercício físico 

estabelecido pelas diretrizes de saúde pública. 

Segundo Vargas (2012) a atividade física na adolescência pode beneficiar na melhora 

da performance cardiovascular, na redução da incidência de doenças crônico-degenerativas, 

na prevenção e no combate ao estresse, na melhora da saúde mental, no aumento da 

expectativa de vida e  um papel fundamental na prevenção e  no  controle da obesidade. A 

promoção da atividade física durante a adolescência pode significar uma base sólida para a 

redução da prevalência de inatividade física na idade adulta (PATRI e PETROSKI, 2001). 

 
Conclusão 
 

Considerando o referencial adotado, os objetivos propostos, os resultados encontrados 

e as limitações do estudo, pode-se concluir de maneira geral que os escolares apresentam-se 

com elevado nível de obesidade (Sobrepeso/Obeso/Grande Obeso), com hábitos alimentares 

regulares, com grande déficit em termos de conhecimento nutricional e são ativos fisicamente.   

O presente estudo demonstra que os escolares têm poucos conhecimentos em nutrição 

e hábitos alimentares, evidenciando que a escola, os pais e a mídia têm veiculado mensagens 

insuficientes e ineficazes de hábitos alimentares mais saudáveis. A relação entre 

conhecimentos em nutrição e estado nutricional sugere que outros fatores, como falta de 

ambiente favorável na praticabilidade das intenções de melhorar a qualidade da dieta, são 

fundamentais para modificar o estado nutricional ou prevenir a obesidade. As intervenções, 

portanto, devem ir muito além de apenas promover conhecimentos nutricionais. São 

necessárias ações integradas que visem à saúde das crianças, envolvendo famílias, escolas e 

comunidade. Assim, fica clara a necessidade de intervir junto aos alunos e professores de 
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forma multidisciplinar integrando diversas áreas de conhecimento (nutrição, educação física, 

biologia, química, fisiologia, etc.), criando assim, novas estratégias para que o conhecimento 

científico das diversas áreas envolvidas gerarem uma melhoria na qualidade de vida da 

comunidade escolar. 
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APONTAMENTOS SOBRE A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Resumo 
Esse artigo apresenta um primeiro olhar sobre os dados oriundos de uma dissertação de mestrado em andamento, 
que possui o seguinte problema de pesquisa: Como se estrutura a educação em saúde no espaço escolar nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental?  Para tentarmos compreender os aspectos relacionados à estruturação da 
educação em saúde, realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo. Em um primeiro momento desenvolvemos 
um estudo exploratório, no qual foram realizadas entrevistas, observações e análise de documentos. 
Posteriormente partimos em busca de uma compreensão mais ampla dos fenômenos envolvidos, para isso 
buscamos inspiração no tipo de pesquisa participante e na investigação-ação. A partir dessas metodologias 
estabelecemos um método que denominamos planejamento cooperativo, o qual se refere a uma atividade coletiva 
que reúne pesquisadores e professores a fim de discutirem modos de criação de situações didáticas com 
temáticas referentes à educação em saúde. Para interpretar os dados coletados estamos utilizando a análise de 
conteúdo, que no momento nos permitiu estabelecer duas possíveis categorias: uma referente às concepções da 
educação em saúde, e outra relacionada às questões da aprendizagem da educação em saúde. 
 
 
Palavras-chave: Educação em saúde. Práticas docentes. Aprendizagem. 
 
 
 
 
Abstract 
This paper presents a first look at the data from a dissertation in progress, which has the following research 
problem: How is structured health education in the school in the first years of elementary school? To try to 
understand the aspects of structuring health education, we conducted a qualitative research. At first we 
developed an exploratory study in which we conducted interviews, observations and document analysis. Later 
we started looking for a broader understanding of the phenomena involved, to seek inspiration in this type of 
participant research and action-research. From these methodologies have established a method we call 
cooperative planning, which refers to a collective activity that brings together researchers and teachers to discuss 
ways to create didactic situations with themes related to health education. To interpret the data we collected 
using content analysis, which at the time allowed us to establish two possible categories: one related to the 
concepts of health education, and other issues related to learning in health education. 
 
 
Keywords: Health education. Teaching practices. Learning. 
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Introdução 

 

A educação em saúde no espaço escolar, com enfoque nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, tem sido pauta de nossas investigações. Nesse sentido conduzimos nossas 

pesquisas concebendo a educação em saúde como consistindo nas atividades que compõe o 

currículo escolar, que apresentam uma intenção de caráter pedagógico, a qual contenha 

relação com o ensino e aprendizagem de assuntos ou temas correlatos com a saúde (MOHR, 

2002). 

Evidenciamos a importância da educação em saúde, e concordamos com Marcondes 

(1972) no momento em que visualiza na escola, um importante local para a construção de 

atitudes e valores que levam o aluno ao comportamento inteligente, revertendo em benefício 

de sua saúde e da saúde dos outros. Mohr (2002, p. 70) acredita que à escola “cabe 

instrumentalizar intelectualmente, a longo prazo e em profundidade, os alunos para que 

analisem criticamente a realidade e possam fazer, no campo da saúde, escolhas autônomas e 

informadas”. Deste modo, construindo conhecimentos não só em extensão, mas também em 

profundidade, os alunos poderão chegar a uma compreensão ampla dos fenômenos, 

caracterizando assim uma alfabetização científica, que para Chassot (2006, p. 38) consiste no 

“conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do 

mundo onde vivem”. Entendemos a alfabetização científica como sendo esta forma de ver 

melhor o mundo, inferimos que compreender sobre aspectos de saúde é uma importante forma 

de possibilitar um entendimento dos mecanismos que ocorrem com os seres humanos. 

Nesse trabalho tecemos um primeiro olhar sobre os dados obtidos de uma dissertação 

de mestrado em andamento, que apresenta o seguinte problema de pesquisa – Como se 

estrutura a educação em saúde no espaço escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental? – 

Para tentarmos compreender a pergunta elaborada, analisamos, de forma parcial, algumas 

evidências obtidas no material coletado e que se encontra em processo de análise. 

 

Educação em Saúde e sua relação com a escola 

 

Mohr e Schall (1992) nos apresentam que a implementação da saúde nas escolas se 

tornou obrigatória através do artigo 7 da lei 5.692 de 19713. Por esta lei, as ações de saúde 

eram estabelecidas por meio dos programas de saúde nas escolas de 1º e 2º graus, com o 

                                                 
3 Art. 7º: Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e 
Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus (BRASIL, 1971). 
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objetivo de estimular o conhecimento e a prática da saúde básica e da higiene. Hoje os 

programas de saúde foram suprimidos das escolas, mas a educação em saúde se institui nos 

currículos escolares e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Por meio dos PCN podemos ver que a saúde se apresenta de forma explícita em dois 

volumes. Primeiramente ela emerge no PCN de Ciências Naturais (BRASIL, 1997a), em um 

bloco temático intitulado ser humano e saúde, e no outro, que integra o tema transversal 

saúde (BRASIL, 1997b). Na apresentação do PCN do tema transversal saúde menciona-se 

que: 
O ensino de saúde tem sido um desafio para a educação, no que se refere à 
possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e 
hábitos de vida. As experiências mostram que transmitir informações a respeito do 
funcionamento do corpo e descrição das características das doenças, bem como um 
elenco de hábitos de higiene, não é suficiente para que os alunos desenvolvam 
atitudes de vida saudável. É preciso educar para a saúde levando em conta todos os 
aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia 
da escola. Por esta razão, a educação para a Saúde será tratada como tema 
transversal, permeando todas as áreas que compõem o currículo escolar. O 
documento de Saúde situa a realidade brasileira, indicando possibilidades de ação e 
transformação dos atuais padrões existentes na área da saúde (BRASIL, 1997b, p. 
85, grifo nosso). 

Deste pressuposto é importante destacarmos dois aspectos: primeiro salienta-se que 

transmitir informações, bem como realizar descrições não é suficiente para que os alunos 

desenvolvam atitudes saudáveis. Por outro lado, o PCN concebe a educação em saúde como 

consistindo na formação de hábitos e atitudes que ocorrem na escola. Com essa concepção 

percebemos que as orientações presentes neste documento, fogem da lógica traçada por nós, 

pois entendemos que a educação em saúde vai além da simples aquisição de hábitos e 

atitudes. Concebemos que a educação em saúde deve ser formadora, a qual para Mohr (2002) 

busca com que o indivíduo consiga tomar decisões e agir conforme sua própria vontade, no 

momento em que julgar adequado. Essa prática possui sua ênfase em capacitar o sujeito para 

que consiga tomar decisões. 

Constatando que as questões da saúde possuem um espaço na organização curricular 

das escolas, nos questionamos: Como a educação em saúde pode ser viabilizada no espaço 

escolar? Mohr e Schall (1992) expressam que são infinitas as possibilidades para se 

desenvolver atividades de educação em saúde, mas mesmo possuindo variadas possibilidades 

algumas barreiras são encontradas, como por exemplo, a formação deficitária de professores 

nos domínios da educação em saúde. As dificuldades que se estabelecem para o 

desenvolvimento da educação em saúde devem ser repensadas, pois Zancul e Gomes (2011) 
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consideram as escolas como sendo locais privilegiados para se trabalhar atividades de 

educação em saúde. 

Evidenciando a importância do desenvolvimento da educação em saúde na escola, nos 

questionamos sobre a forma que essa se insere. Mohr (2002), em seu estudo com professores 

de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental, diagnosticou que se compreende a 

educação em saúde como uma forma de “tirar” o aluno de uma situação considerada 

inadequada, ocasionada pela falta de informação e comportamentos incorretos. Para isso, 

procuram fazer com que o aluno adquira comportamentos e atitudes “corretas”, “adequadas”, 

na visão do professor. Tal maneira de conceber a educação em saúde vai à contramão do 

nosso entendimento e também do que Freire (2000) nos mostra ao expressar que o ato de 

formar vai muito além de um treinamento do aluno no desempenho de habilidades. 

Transformar a prática educativa em puro treinamento técnico acaba-se por “amesquinhar o 

que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador” 

(FREIRE, 2000, p. 37).  

Com esses pressupostos podemos ver que essa concepção possui aderência com o 

trabalho da educação em saúde, pois os conhecimentos dessa área não são dados e não podem 

ser transmitidos. Eles se estabelecem em um processo de construção e reconstrução dos 

conhecimentos sobre saúde. Pensando mais especificamente na escola, Becker (2001) acredita 

que o construtivismo na educação procura romper com a ideia do ensino como transmissão, 

ele nega a repetição e o ensino do que está pronto. O construtivismo caminha em oposição, e 

procura permitir a criação, o operar e o construir a partir da realidade vivida por alunos e 

professores. 

Na perspectiva teórica adotada para conduzir a pesquisa utilizamos os estudos de 

Piaget (1978) sobre a tomada de consciência, que pode ser definida de uma forma sintética 

como um processo de construção da conceituação, isto é, ela transforma, por meio de 

reconstruções, os esquemas de ação em noções e operações. Compreendemos que a 

importância do mecanismo da tomada de consciência das ações consiste no fato de possibilitar 

as escolhas dos indivíduos. Deste modo, “tomar consciência” é um requisito fundamental para 

podermos ter uma educação em saúde formadora, a qual busca justamente fornecer subsídios 

aos sujeitos para que possam proceder, em relação à sua saúde, da maneira e no momento em 

que julgarem mais adequados. 
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Metodologia 

 

A pesquisa se configura do tipo qualitativa, pois o propósito fundamental é 

compreender o fenômeno. Na tentativa de obtermos a compreensão do fenômeno envolvido, 

dividimos o estudo em dois momentos: um exploratório, necessário para mapear o campo de 

pesquisa, e um que procura compreender os aspectos envolvidos com maior profundidade. 

No estudo exploratório obtivemos dados de variadas fontes. As primeiras impressões 

emanaram de reuniões quinzenais realizadas no ano de 2011, com três professoras4 dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, com este grupo também foram realizadas entrevistas abertas 

informais. 

Somamos a esta primeira imersão com o estudo, dados oriundos de uma pesquisa 

conjunta inspirada e adaptada a partir das metodologias de pesquisa em consórcio (BARROS 

et al, 2008; HALLAL et al, 2009). Em termos gerais, trata-se da realização de uma 

investigação coletiva, com diversos temas correlatos no campo do ensino de Ciências dos 

anos iniciais. As vantagens dessa modalidade conjunta são a possibilidade de se contar com 

múltiplos olhares sobre o mesmo caso, enfoques sob diferentes aspectos, além da reflexão 

coletiva e cooperativa na coleta e análise de dados. 

As reuniões com as professoras e a pesquisa em consórcio nos possibilitaram a 

organização de um protocolo de questões sobre a temática da educação em saúde, o qual 

serviu para realizarmos entrevistas semiestruturadas com outros professores. As entrevistas 

foram realizadas com 12 professoras do município de Rio Grande (RS), todas com exercício 

da docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Adicionamos ao estudo exploratório 

observações em turmas dos anos iniciais de duas escolas municipais da cidade do Rio Grande 

(RS). 

Para finalizar o estudo exploratório realizamos uma análise documental. Os 

documentos escolhidos para análise consistiram nas orientações curriculares da rede 

municipal de ensino do município de Rio Grande (RS)5 e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN)6. 

O estudo exploratório serviu como preparação para conseguirmos compreender as 

questões e objetivos de pesquisa elaborados. Procuramos ir além do registro e análise dos 
                                                 
4 Professores em exercício na rede e bolsistas do Projeto Observatório Nacional da Educação - Construindo 
Redes de Saberes na Matemática e na Iniciação às Ciências: Escola e Universidade em Conexão. 
5 Analisadas as orientações curriculares do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal do município 
de Rio Grande, RS. 
6 Os PCN utilizados foram os de Ciências Naturais (bloco temático “ser humano e saúde”), e o do Tema 
Transversal Saúde, ambos destinados da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 
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fenômenos estudados, buscando compreender os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da educação em saúde na escola. Para conseguirmos chegar a essa 

compreensão, foi necessário pensarmos sobre qual seria o caminho mais adequado, aquele 

que nos permitiria obter algumas pistas para tentarmos responder nossas inquietações. 

A inspiração para conseguirmos viabilizar essa forma de investigação emana dos 

fundamentos da pesquisa participante, que para Le Boterf (1999) procura fazer com que o 

grupo envolvido no estudo possa identificar os seus problemas, bem como realizar uma 

análise crítica desses e a procurar soluções para tentar resolvê-los. Transpondo alguns 

princípios da pesquisa participante para à investigação de aspectos pedagógicos, temos nos 

voltado mais para processos de cooperação no planejamento da sala de aula. Desta forma, 

apostamos em uma variação da pesquisa participante – a investigação-ação – a qual concebe 

os professores não somente como objetos da investigação, como via para coleta de dados, ou 

ainda como implementadores de propostas didáticas, mas nessa forma de pesquisar todos os 

participantes são sujeitos investigadores, junto com o pesquisador, que é visto como um 

assessor do processo (ROSA et al, 2003).  

Para Elliot (1991) a investigação-ação em sua essência procura melhorar a prática 

educativa dos participantes, por meio de uma reflexão sistemática. Carr e Kemmis (1988) 

interpretam a investigação-ação como uma forma de melhorar as práticas, os entendimentos e 

as situações de caráter educativo, para isso são produzidos conhecimentos em uma 

comunidade de praticantes. Ao optarmos pela pesquisa do tipo investigação-ação, que traz na 

sua essência a importância do trabalho coletivo e cooperativo, apostamos em um método que 

denominamos de planejamento cooperativo, o qual se refere a uma atividade coletiva que 

reúne pesquisadores e professores a fim de discutirem modos de criação de situações didáticas 

com temáticas referentes à educação em saúde. 

Para desenvolver as atividades de planejamento contamos com a colaboração de duas 

escolas da rede municipal de ensino do município de Rio Grande (RS). Foram realizados dois 

encontros de aproximadamente 4 horas em cada uma das escolas, os quais foram filmados e 

posteriormente transcritos pelo pesquisador. Em uma escola contou-se com 13 professoras 

colaboradoras com o estudo e na outra com 15 professoras. 

No primeiro encontro foi realizada a apresentação entre o pesquisador e as 

professoras, bem como a contextualização da atividade, na qual foram apresentadas as 

intencionalidades da mesma. Para iniciarmos a pensar sobre a educação em saúde na escola 

realizamos alguns questionamentos: “Você desenvolve com seus alunos atividades de 

educação em saúde? Quais os tipos? Podes citar um exemplo?”; “Qual seu entendimento 
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sobre educação em saúde?”. Por meio das respostas podemos compreender o entendimento 

dos grupos sobre a temática. 

Concluída esta etapa, partimos para a elaboração dos planos de aula coletivos. O 

primeiro passo consistiu em questionar quais os temas o grupo julgava pertinente desenvolver 

dentre as temáticas correlatas com a saúde. Após termos listados todos os temas, solicitamos 

às professoras que gostariam de organizar uma aula sobre algum dos temas listados se 

manifestasse para elaborarmos de forma conjunta o planejamento. Foi realizado um número x 

de planos conforme a disponibilidade de tempo. Após termos finalizados as discussões foram 

expressas algumas orientações às professoras sobre o que deveriam organizar para o próximo 

encontro, que consistiria em selecionar uma das temáticas discutidas, ou outra que julgasse 

mais adequada ao seu contexto, e organizasse um planejamento para executar com sua turma. 

Os planejamentos foram entregues ao pesquisador no segundo encontro, que ocorreu 

em média 15 dias após o primeiro, no qual foram retomadas as discussões coletivas sobre o 

planejamento organizado por cada colaboradora da pesquisa. Solicitamos que a professora 

que se sentisse a vontade, relatasse a atividade de educação em saúde que havia planejada. 

Pelo que foi descrito, o grupo realizou algumas considerações sobre a atividade elaborada 

pela colega. Finalizada as considerações foram agendadas as data das aulas com as 

professoras, para assim ser possível analisar as referidas práticas educativas. 

Analisamos algumas práticas educativas. Nessas, as professoras desenvolveram o 

planejamento elaborado e o pesquisador observou a mesma, relatando tudo que havia sendo 

observado no diário de bordo. Após a conclusão de cada prática educativa, o pesquisador e a 

professora da turma realizaram uma avaliação sobre a atividade desenvolvida, na intenção de 

qualificação do trabalho. 

A técnica utilizada para interpretar os dados coletados se estruturou na análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011). 

 

Resultados 

 

 Essa seção pretende apresentar as duas possíveis categorias que emergiram e estamos 

trabalhando em nossa dissertação. Elencamos uma categoria referente às concepções da 

educação em saúde (a), e outra relacionada com as questões da aprendizagem da educação em 

saúde (b). 

 

(a) Concepções da Educação em saúde 
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Partindo da análise das organizações curriculares municipais e dos PCN, percebemos 

que legalmente, a educação em saúde, esta “amparada” e assegurada para seu 

desenvolvimento na sala de aula de todos os níveis dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Evidenciamos que o destaque acaba recaindo na disciplina de Ciências, mas um advento 

novo, a ideia de transversalidade, impulsiona o tratamento da educação em saúde com um 

enfoque transversal, pois ela é elencada pelo MEC como um dos temas transversais 

estabelecidos. 

Investigando as concepções dos docentes sobre a inserção educação em saúde nas suas 

práticas educativas, destacamos os seguintes fragmentos dos dados coletados: 
“Não destino um momento apropriado para trabalhar com a saúde, quando surge uma 
temática eu trabalho. Agora com a gripe eles chegam à escola e vamos logo lavar a mão” 
(Entrevista professora F). 

 
“Se pensamos em uma educação para a vida temos que nos preocupar com essas questões 
[educação em saúde] (...) não podemos nos preocupar só com o conteúdo, com a 
aprendizagem do conteúdo propriamente dito” (Encontro de planejamento cooperativo 
com as professoras na escola I). 

 
“Bom, trabalhar com a saúde acaba ficando como uma coisa a parte” (Entrevista 
professora G). 
 

A ideia das professoras envolvidas no estudo insere por vezes a educação em saúde 

como uma preocupação que perpassa todas as disciplinas, sendo tratada “em tudo”. Mas em 

dadas ocasiões, evidenciamos argumentos que restringem o trabalho em algum ano, ou em 

alguma disciplina específica. As concepções apresentadas nos levam a inferir que o 

tratamento das questões de saúde na escola carece de uma sistematização pelo professor. 

Realizam-se muitas vezes atividades esporádicas, quando eventualmente emerge alguma 

problemática, ficando assim como uma coisa a parte da organização de suas aulas. Mesmo 

com a interdisciplinaridade e a transversalidade “estando na moda”, Yus (1998) nos mostra 

que a transversalidade ainda se configura como um advento novo, o qual esta ganhando 

visibilidade nos últimos anos, mas quase sempre de forma marginal e episódica. Este autor 

evidencia certa abundância nas atividades educativas pontuais que contemplem os temas 

transversais, mas acredita que essas atividades não foram capazes de se estender, nem 

questionar o peso do currículo principal e da organização escolar. 

Nessa categoria, consideramos cabível inferir sobre a compreensão da ideia de 

conteúdos de ensino das professoras colaboradoras com o estudo. Acreditamos que a visão 

dominante seja restrita, não concebendo muitas vezes atividades de educação em saúde como 

conteúdos de fato. Tal visão limitada acaba produzindo um entendimento diminuto da ideia de 
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currículo, acabando assim por excluir a educação em saúde de um currículo formal, jogando-a 

para as margens do processo de ensino esse trabalho, visto muitas vezes como “uma coisa a 

parte”. 

No decorrer da investigação observamos que a educação em saúde não possui um 

tempo definido, por muitas vezes, o trabalho com essa questão acaba emergindo devido a uma 

problemática específica de cada turma. A questão da falta de “hábitos corretos” na família faz 

também com que as professoras passem a contemplar a educação em saúde. Essas 

constatações nos levam a perceber um caráter pontual da educação em saúde na escola. 

Atrelada à ideia de tempo, percebemos que o espaço da educação em saúde, em determinadas 

situações foge dos limites da sala de aula. O refeitório da escola, o pátio e a quadra de 

esportes são exemplos que retratam isto. O refeitório muitas vezes é utilizado para tratar da 

questão da alimentação, e da higiene antes das refeições, já os espaços externos da escola 

(pátio, quadra de esporte, pracinha) são vistos como potentes ambientes para proporcionar 

bem estar aos alunos, caracterizando na concepção das professoras como uma forma de se 

trabalhar uma dita “saúde mental”. 

 

(b) Aprendizagem da Educação em saúde 

 

Na tessitura da produção das informações durante a pesquisa, um caráter acentuado, 

que é levado em conta na hora de desenvolver as atividades de educação em saúde consiste 

em desenvolver hábitos nos alunos, como podemos analisar nas ideias compiladas a seguir: 

“Observando a prática deles [dos alunos] e a sua preocupação em lavar as mãos vejo que 
eles aprendem bastante sobre o que trabalhamos” (Entrevista Professor J). 
 
“Aqui na escola temos uma preocupação com a educação em saúde. Falamos para eles 
não colocarem a boca no bebedouro, lavarem as mãos, passarem o álcool gel. Claro não é 
100%, alguns esquecem, mas a grande maioria faz. Aqui [na escola] eles fazem, não sei 
se é porque tem uma autoridade diferente, a cobrança” (Professor A no encontro de 
planejamento cooperativo na escola I). O Professor B complementa “é todo mundo 
cobrando, não tem como não fazer”. 

 
“É bem interessante ver como eles aprendem sobre saúde. Esses dias esqueci de levar os 
alunos para escovar os dentes após a merenda, então muitos perguntaram: „hoje não 
vamos escovar os dentes?‟ ” (Entrevista Professor H). 
 

Pensar a aprendizagem sobre a ação prática e em hábitos desenvolvidos pelos alunos 

nos parece ser a concepção dominante entre os docentes, caracterizando uma epistemologia de 

cunho empirista, pela qual a transmissão de informações, ou a execução de hábitos corretos, 

se configuram como suficientes para a aprendizagem. As professoras acreditam que por meio 
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de atividades rotineiras, através da exaustão, decorrente da repetição das atividades, os alunos 

irão adquirir “bons hábitos” de saúde. De forma similar, a imposição, por via da regulação, do 

controle e da obrigação, se configura como uma aposta para os alunos terem “bons hábitos de 

saúde”. Esta maneira de conceber o desenvolvimento da educação em saúde vai à contra mão 

dos pressupostos fundamentais desse tipo de prática, pois, ela não pode ser forçada e 

estipulada por alguém, pois para a concretização da educação em saúde, a força é encontrada 

no caráter construtivo, que é obtido pela autonomia e tomada de consciência do próprio 

sujeito. 

Durante as discussões sobre a educação em saúde um pensamento dominante se 

relacionou com as atividades que englobassem a temática da higiene e da alimentação. A 

questão do meio ambiente e da sexualidade também se apresentaram por vezes recorrentes. 

Outra emergência significativa foi o pensamento sobre atividades que contemplassem a 

“saúde mental”. Nesse emaranhado de temáticas, utilizando a estratégia de planejamento 

cooperativo, muitas estratégias didáticas para sua implementação foram pensadas, elaboradas 

e executadas. 

Encontramo-nos no momento de análise das atividades de educação em saúde 

planejadas e desenvolvidas pelas professoras. Mesmo não tendo concluído as análises, já 

podemos perceber as potencialidades do método do planejamento cooperativo. Tal estratégia 

nos permite entender com maior intensidade as intenções dos docentes, principalmente no que 

se relaciona com a aprendizagem dos alunos com a educação em saúde, como podemos ver no 

seguinte excerto: 

Uma professora foca sua atividade em “destacar a importância dos ossos e músculos no 
movimento, através de atividades que possibilitem a observação, manuseio e criação de 
meios que levem a considerações sobre o corpo humano” (fragmento retirado do 
planejamento D). Primeiramente será apresentada a história “Eu me mexo”, após essa a 
professora irá conduzir uma conversa dirigida sobre o corpo humano e suas partes, 
manuseando um modelo anatômico. A professora menciona: “Eu pensei a partir da 
história, eles vão ver que aparece aquela parte interna, eu imagino que eles vão perguntar, 
eu vou perguntar, „qual foi a parte que nós vimos‟? Aí eu queria fazer uma lista das partes 
que nos vimos, que eles reconheceram ali”. Argumentei para a professora, que não 
achava muito adequado a utilização do dorso do corpo humano, pois a intenção dela é 
trabalhar a sustentação (sistema esquelético) e o sistema muscular e suas relações com a 
saúde. Sugeri para quem sabe ela trabalhe com o modelo do esqueleto. Ela diz: “Eu até 
imaginei mostrar para o reconhecimento da gente internamente é daquela maneira 
[através do dorso], mas eu quero frisar mesmo a importância dos ossos e músculos”. 
 

Ao mesmo tempo em que o planejamento cooperativo proporciona um mergulho 

profundo nas intencionalidades de aprendizagem do professor para com a educação em saúde, 
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o pesquisador pode também auxiliar o professor da Educação Básica na qualificação da sua 

prática. 

 

Algumas Considerações  

 

 A partir do material analisado no estudo exploratório, constatamos que o trabalho da 

educação em saúde nos anos iniciais do Ensino Fundamental carece de intencionalidade e 

planejamento. A educação em saúde é vista muitas vezes como uma série de hábitos e rotinas 

que devem ser transmitidas aos alunos pelo professor. 

Na segunda parte do estudo, momento que busca uma compreensão mais ampla dos 

fenômenos, através do método do planejamento cooperativo, estamos conseguindo entender 

melhor as percepções pedagógicas e epistemológicas que regem os professores no trabalho 

com a educação em saúde. Tal método proporciona uma maior interação entre o pesquisador e 

os professores, pois estes dialogam de forma sistematizada sobre as questões da educação em 

saúde. Deste modo, com esse tipo de investigação – planejamento cooperativo – pode-se 

acabar por qualificar as práticas docentes através da reflexão sistemática e aproximar a Pós-

Graduação da escola de Educação Básica. 
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APRENDIZAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS INSERIDOS EM 
UMA PROPOSTA CURRICULAR INOVADORA 
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Resumo 
Neste artigo trazemos resultados de um processo investigativo no qual analisamos aulas de Química ministradas 
por uma professora em formação inicial, do curso de Química da Unijuí, durante a realização da disciplina de 
Estágio Curricular Supervisionado V: Ensino de Química II em que foi desenvolvida a Situação de Estudo (SE), 
“Drogas: conhecer para prevenir”. Analisamos a evolução do conceito das palavras elemento, substância e 
misturas as quais foram utilizadas em diferentes momentos do Estágio. Destacamos as potencialidades e 
limitações apresentadas ao implantar uma proposta inovadora para o ensino de Química em salas de aula em que 
os estudantes estão acostumados com um ensino orientado pelo modelo tradicional. O estudo foi desenvolvido 
em uma escola pública estadual, de Ensino Médio (EM), localizada na cidade de Ijuí, RS. O estudo envolveu 
professora em formação inicial, professora da universidade, bolsistas de pesquisa e de extensão e uma turma de 
estudantes da segunda série do EM. A pesquisa é qualitativa e se insere na modalidade de Estudo de Caso. Os 
dados foram produzidos a partir de gravações, em áudio e vídeo das aulas e, das transcrições das mesmas. 
Resultados indicam que os alunos possuem diferentes níveis de compreensão dos conceitos devido à diferença 
sociocultural, o qual foi verificado através de diálogos estabelecidos entre o professor e os alunos e entre os 
próprios alunos. Mesmo com uma proposta desta natureza houve dificuldade em avançar em níveis mais 
complexos de conhecimento. 
 
 
Palavras-chave: Formação inicial de professores. Situação de Estudo. Conhecimento escolar. 

THE LEARNING OF CHEMISTRY CONCEPTS INSERTED IN A 
CURRICULAR PROPOSAL FOR HIGH SCHOOL 

 

Abstract 
On this paper we bring the results of an investigative process by analyzing the Chemistry classes taught by an 
undergraduate trainee teacher from Unijuí Chemistry course during the subject Estágio Curricular 
Supervisionado V: Ensino de Química II developing the Situation of Study (SS) “Drogas: conhecer para 
prevenir” (Drugs: knowing to prevent). We analyzed the evolution of concepts words such as element, substance 
and mixtures used several moments on the training process. We highlighted the potentialities and limitations 
presented to introduce an innovative proposal for the school Chemistry teaching whose students are used to a 
teaching oriented by the traditional model. The study was developed in a public state High School (HS), from 
Ijuí, RS. It has involved an initial trainee teacher, a professor, scholarship students from the outreach and 
research programs and a group of students from high school second grade. This research is qualitative and 
inserted in Case Study category. The data were collected from transcriptions of the classes recorded in audio and 
video. Results point out students have different levels of understanding of the concepts due to sociocultural 
differences verified through the dialogues established between the teacher and the students and between the 
students themselves. Even with such purpose, difficulties to reach more complex levels of knowledge were 
faced.  
 

Keywords: Initial Teachers Formation. Situation of Study. Scholar Knowledge. 

                                                 
1 Licencianda do Curso de Química da Unijuí. Bolsista Pibic-Unijuí. Email: vanessa.bertoldo@unijui.edu.br 
2 Professora do Departamento de Ciências da Vida da Unijuí. Membro do Gipec-Unijuí. Mestre em Educação nas Ciências – Unijuí. 
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde – UFRGS. Email: marlif@unijui.edu.br. 
3 Licencianda do Curso de Química da Unijuí. Bolsista Pibex-Unijuí. Email: mariluci.cavinatto@unijui.edu.br 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 372

mailto:vanessa.bertoldo@unijui.edu.br
mailto:mariluci.cavinatto@unijui.edu.br


Introdução 

O presente artigo traz reflexões sobre aulas ministradas por uma professora em 

formação inicial durante a realização do seu estágio, o qual faz parte do componente 

curricular Estágio Curricular Supervisionado (V): Ensino de Química II. Esta disciplina tem 

com objetivo “acompanhar o desenvolvimento da docência em Química no Ensino Médio 

concebendo a pesquisa como fundamento desta docência, buscando em seu cotidiano as 

questões que a circundam para serem pensadas no coletivo”. Além disso, tem a preocupação 

na constituição de “produzir um jeito de ser professor(a) principalmente ancoradas nos 

estudos da formação inicial e na complexidade que constitui o indivíduo concreto também 

encarnado por seu cotidiano”(Unijuí, 2009). 

 Como este propósito, acompanhamos as ações da licencianda no desenvolvimento de 

uma situação de estudo (SE), produzida por ela, durante seu processo formativo. A SE é um 

proposta de ensino que busca redesenhar alguns caminhos para inovar a forma de ensino e 

aprendizagem no ensino médio (EM). Ela é denominada pelo Gipec – Unijui  de uma 

proposta: 

conceitualmente rica, identificada nos contextos de vivências cotidiana dos 
estudantes fora e dentro da escola, sobre a qual eles têm o que dizer e, no 
contexto da qual, eles sejam capazes de produzir novos saberes expressando 
significados e defendendo os pontos de vista (MALDANER; ZANON, 2001, 
p.53) 

   A proposta de ensino inovadora em análise traz como tema central as drogas, e a 

partir dessa temática desenvolve as aulas de forma contextualizada permitindo a evolução de 

conceitos, os quais os alunos já possuem uma breve compreensão, ou seja, são portadores de 

conhecimentos populares. 

 A partir da temática drogas, foram trabalhados diversos conceitos, dentre os quais 

destacaremos a (re) significação, os diferentes níveis de compreensão que os alunos de uma 

mesma turma possuem, e a dificuldade em diferenciar os conceitos de Elemento Químico, 

Substância e Mistura. Para essa análise buscamos apoio teórico em Vigotski (2001, p.398) 

para o qual: 

A palavra desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. Logo, o 
significado é um traço constituído indispensável da palavra. É a própria 
palavra vista no seu aspecto interior.” O significado é uma generalização ou 
conceito e, portanto, um fenômeno de pensamento. Ao estabelecer 
significado ocorre desenvolvimento e modificações. 
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Considerando que as palavras (conceitos) devem ter um significado maior do que o 

inicial para os alunos e não simplesmente “um som vazio” como diz Vigotski (2001) e que o 

professor, como refere Marques (2006, XX), não deve “ocupar a docência com mera 

transmissão de conhecimentos”, investigamos as seguintes questões de pesquisa: Quais as 

dificuldades de compreensão e distinção dos conceitos de elemento químico, substância e 

mistura, para os alunos do EM? Quais as contribuições da SE para a reelaboração dos 

conhecimentos iniciais? 

Para encontrar respostas a essa investigação buscamos apoio teórico Vigotski (2001) 

que trabalha com a evolução conceitual, Marques (2006) que enfatiza a da mediação docente, 

e também buscamos amparo para nossa pesquisa em texto de Andréia Horta Machado (1999). 

 

Metodologia 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, utilizando para esta aulas ministradas por 

uma professora inicial, a qual teve suas aulas do estágio  no componente  curricular Estágio 

Curricular Supervisionado (V): Ensino de Química II gravadas em áudio e vídeo e 

posteriormente transcritas, constituindo-se assim a nossa principal fonte de dados. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho traremos discussões baseados em trechos 

das aulas, analisando a evolução dos conceitos Elemento Químico, Substância e Mistura, e 

mostrando as dificuldades de compreensão e distinção destes conceitos.  

Para preservar a identidade dos envolvidos utilizaremos nomes fictícios nos recortes 

trazidos para reflexão no texto, iniciados com a letra A falas de alunos da segunda série do 

Ensino Médio, e a letra B para a professora em formação inicial. 

 

Desenvolvimento 

 

A estudante de Química Bruna desenvolveu a SE “Drogas: conhecer para prevenir”, 

em uma escola da rede pública de Ijuí em uma turma da segunda série do Ensino Médio. No 

decorrer das aulas do estágio as palavras em análise foram citadas na seguinte proporção: a 

palavra elemento foi pronunciada sete vezes, substância setenta e quatro vezes e mistura nove 

vezes. A maioria das pronuncias das palavras em destaque, teve origem da professora em 

formação inicial. Esse fato ocorre, pois, os alunos sentem-se inseguros em utilizar esses 
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conceitos, justamente porque estes não estão bem compreendidos. Também devemos ressaltar 

que as aulas estavam sendo gravadas, fato que muitas vezes acaba retraindo suas expressões. 

 Para a implementação desta prática inovadora de ensino a professora em formação 

inicial, busca estabelecer diálogos com a turma, proporcionando desta forma um espaço onde 

aconteça interação e troca de saberes, que é muito importante. 

Para Machado (1999) 

 

O processo de elaboração de conhecimentos é concebido como produção 

simbólica e material e constitui-se na dinâmica relativa das relações sociais 

envolvendo a linguagem e o funcionamento interpessoal. Isso significa dizer 

que a perspectiva histórico- cultural assume que na  interação com o outro 

que o sujeito se constitui e que se dá a elaboração conceitual.  (p.50) 

 

 Podemos verificar no recorte abaixo, um dos momentos em que os alunos interagem, 

utilizando conceitos e saberes do seu cotidiano e também os que estão sendo trabalhados em 

aula: 

Bruna: (...) O que para vocês são drogas? 

Alessandra: Substância química 

Alex: Substâncias que alteram o comportamento 

 

Quando é proporcionado ao aluno momentos de relatos de suas vivências e saberes 

populares, é nesse instante que ele organiza seus pensamentos e consegue formular seus 

conceitos a partir do que esta sendo discutido, com o auxílio e intervenção da professora em 

formação inicial, sempre visando à evolução dos conceitos. 

Conforme Candela (1996) 

A construção de significados, em uma situação de interação entre muitos 
indivíduos como é a sala de aula, é um processo complexo, desigual e 
combinado, que evolui tanto para a construção de alguns significados 
compartilhados como de outros complementares e também alternativos. No 
processo são aperfeiçoados formas de comunicação. Mas aparecem também 
incompreensões e construções paralelas. (apud MACHADO, 1999, p.133). 

 

O no ambiente educacional que além de evoluir nos seu conhecimentos, os educandos 

tem espaços para discussões que possibilitam, ir além do conhecimento de sala de aula, é dada 

a oportunidade de construir de saberes paralelos e contextualizados a sua vivência. 
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Nas aulas de implementação da SE durante os espaços concedidos pela professora de 

formação inicial para estabelecer um diálogo com a turma observamos a confusão, e a falta de 

clareza de conceitos químicos de elemento químico, substâncias e misturas como podemos 

verificar no recorte de falas a seguir: 

 

Bruna: “E no nosso dia a dia, lá quando nós estamos em casa assim, onde que 
a gente encontra uma solução?” 

Aline: “Água com açúcar” 

Bruna : Água com açúcar, muito bem, então o nosso suco é uma solução, mas 
por que é uma solução? 

Alessandra: “Por que é uma mistura.” 

Bruna: “É mistura de?” 

Ademir: “Dois elementos”. 

Amauri: “Dissolve uma substancia”. 

Bruna: “Dissolve um elemento, e quem dissolve é o ?” 

 

 Neste caso verificamos um erro conceitual, no momento em que o aluno responde ao 

segundo questionamento realizado por Bruna. Sua resposta é “Dois elemento”. Quando na 

verdade o certo seria duas substâncias, pois o a palavra elemento refere-se a simbologia, 

quanto a representação, enquanto substância trata-se da união de átomos de elementos, por 

tanto a palavra utilizada não é a adequada para resposta, demonstrando dessa forma que 

apesar de conhecer os termos científicos ainda não consegue distinguir elemento de 

substância.  

 O segundo erro observado é cometido pela professora em formação inicial, pois ela, o 

aluno falou “dois elemento” e na sequência sua pergunta refere-se a elemento e o correto seria 

substância. No trecho a seguir observamos o mesmo equívoco: 

 Adriana: “Por causa dos elementos químicos que tem no cigarro.” 

 Bruna: “Por causa dos elementos químicos.” 

  Ao trabalhar com esses conceitos deve-se tê-los bem claro, pois podem ser 

confundidos facilmente.   

 Bruna: “(...) Até por que as drogas são substâncias?” A palavra substância não esta 

sendo empregada de forma correta, pois as drogas são uma mistura de substâncias.  
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 Estes equívocos conceituais ocorrem em função das proximidades dos conceitos. 

Elemento é uma forma de representar átomos iguais, substância é constituída por átomos 

iguais, ou diferentes, já a mistura é a união de várias substâncias. 

 

Algumas Considerações  

Neste trabalho buscamos discutir sobre a evolução e a forma de expressão dos alunos 

sobre os conceitos de elemento, substância e misturas, durantes as aulas ministradas por um 

professora em formação inicial durante seu estágio em uma turma do segundo ano do EM. 

Através da análise das aulas é possível concluir que o assunto pode gerar uma confusão, 

quanto ao seu emprego correto em frases, por tratar-se de conceitos semelhante, e que a 

utilização de uma proposta inovadora de ensino (SE)  pode facilitar a compreensão destes 

conceito, pois torna a aula mais dinâmica e interativa,  proporcionando ao aluno momentos de 

diálogo e comunicação e desta forma possibilitando reformular e evoluir nos seus saberes 

tendo assim saber populares fazendo-se saberes escolares. 
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo investigar como se ensina e se aprende, a partir do olhar dos estudantes dos anos 
finais do Ensino Fundamental, em uma escola da rede publica de ensino, do município do Rio Grande/RS. Esta 
escola optou por realizar um trabalho coletivo e cooperativo entre os estudantes e professores, por isso modificou 
sua dinâmica de funcionamento transformando as salas de aula convencionais em Ambientes de Aprendizagem. 
Para conhecer como os estudantes aprendem neste novo ambiente realizamos diversos questionamentos no 
decorrer das atividades. Adotamos o Discurso do Sujeito Coletivo como metodologia de análise, buscando a 
recursividade nas respostas dos estudantes que permitiu a construção de um discurso coletivo que denominamos 
As aulas que temos nos Ambientes de Aprendizagem. O discurso coletivo mostrou que os estudantes 
percebem as aulas mais dinâmicas e que agora tem liberdade para levantar e dialogar com os colegas e/ou para 
usar o material didático disponível no ambiente. Destacam um maior interesse de ambas as partes evidenciando 
que a ação docente está mais acolhedora e que acreditam em uma grande mudança na educação. 
 
 
Palavras-chave: Ambientes de Aprendizagem. Aprender. Ensinar. 
 
 
 
Abstract 
This work aims to investigate how to teaches and learn, through the eyes of the students of final years of primary 
education in a public school in teaching, the city of Rio Grande / RS. This school has chosen to make a collective 
and cooperative work among students and teachers, so changed the dynamics of their functioning transforming 
conventional classrooms in Learning Environments. To learn about how students learn in this new environment 
made several questions during the activities. We adopted the Collective Subject Discourse analysis as a 
methodology, seeking recursion in student responses that allowed the construction of a collective discourse that 
we call Lessons in Learning Environments. The collective discourse showed that students realize the lessons  
more dynamic, now have the freedom to raise and interact with peers and/or to use the educational materials 
available in the environment. They stand a greater interest of both parties evidencing  that the teaching is more 
welcoming and who believe in a great change in education. 
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Introdução  

Este trabalho tem por finalidade investigar como se ensina e se aprende, a partir do 

olhar dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, em uma escola da rede 

municipal de ensino, do município do Rio Grande/RS, que desenvolve seu fazer pedagógico 

em Ambientes de Aprendizagem. Estudar o ensino e a aprendizagem em ambientes 

diferenciados das habituais salas de aula leva-nos a diversos questionamentos, por exemplo: O 

que significa aprender em Ambientes de Aprendizagem? Como eram as aulas nas salas de 

aulas convencionais e como são as aulas nos Ambientes de Aprendizagem? De que forma o 

trabalho desenvolvido nos Ambientes de Aprendizagem potencializou o saber-ser e o saber-

fazer coletivo e cooperativo? 

Para conhecer o processo de ensinar e de aprender nos Ambientes de Aprendizagem 

decidimos realizar um estudo3 envolvendo o conversar dos estudantes. Como professora desta 

instituição escolar e observadora implicada (MATURANA, 2005), o situo no âmbito da 

pesquisa qualitativa por esta se preocupar, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das 

variáveis (MINAYO, 1994).  

Na análise da experiência observamos uma recursividade no conversar que permitiu 

a construção de um discurso coletivo que denominamos As aulas que temos nos Ambientes 

de Aprendizagem. Neste trabalho, discutimos o discurso coletivo tecendo uma rede teórica 

com distintos autores, analisando de que forma o trabalho desenvolvido nos Ambientes de 

Aprendizagem potencializou o saber-ser e o saber-fazer coletivo e cooperativo. 

 

Os caminhos do estudo 

O contato direto e prolongado da pesquisadora com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada instiga o aprofundamento e a compreensão do fenômeno investigado a 

partir da análise, por este motivo o interesse de utilizar uma pesquisa qualitativa (BOGDAN; 

BIRKLEN, 1994; LUDKE; ANDRÉ, 1986). Não pretendemos testar hipóteses para 

comprová-las ou refutá-las. 

Para analisar a experiência vivida, foi proposto aos estudantes alguns questionamentos 

envolvendo o que significava aprender, como eram as aulas nos anos anteriores à mudança 

nas salas de aulas convencionais e como estes aprendem e ensinam agora nos Ambientes de 

Aprendizagem.  

                                                 
3 Pesquisa de doutoramento no Programa de Pós-graduação Educação em Ciências: Química da Vida e da Saúde 
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Entendemos que, os estudantes ao elaborar a argumentação para tais questionamentos 

reconstruíram as próprias vivências. Estudos (CUNHA, 2005; LARROSA, 1995; 

RODRIGUES, 2007) tem mostrado que a escrita, muitas vezes, libera com mais força que a 

oralidade a compreensão nas determinações e limites. Para Cunha (2005) toda a construção do 

conhecimento sobre si mesmo supõe a construção de relações tanto consigo quanto com o 

outro. Ao relatarmos os fatos vividos por nós mesmos, reconstruímos a trajetória percorrida 

(re)significando-a.  

Como nossa intenção era conhecer de que forma o coletivo percebia as mudanças 

ocorridas na escola, adotamos o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) como metodologia de 

análise, buscando a recursividade nas respostas dos estudantes. Para Lefèvre e Lefèvre (2005, 

p.21), “a técnica do DSC constitui-se um recurso metodológico que permite a realização de 

pesquisas de resgate das opiniões coletivas [...]” e busca dar conta da discursividade 

preservando-a desde a elaboração dos questionamentos até a construção de um discurso 

coletivo. A recursividade, segundo Maturana e Yáñez (2009, p. 268) “ocorre na dinâmica 

relacional em que se entrelaçam um processo cíclico repetitivo e um processo linear, de modo 

que cada novo ciclo se instala sobre o deslocamento do processo linear associado ao ciclo 

anterior”.  

Como observadora implicada acompanhei o processo de implantação dos Ambientes 

de Aprendizagem na escola e mais especificamente nas turmas de sexta e sétima série nas 

quais realizo minhas atividades como docente de Matemática. A impossibilidade de trabalhar 

com todos os estudantes da escola nos levou a eleger como colaboradores os que estavam 

mais próximos, ou seja, os estudantes das turmas em que desenvolvo meu trabalho docente. 

 

Aprender e ensinar nos Ambientes de Aprendizagem 

 

No inicio do ano de 2011, a equipe pedagógica juntamente com a direção da escola, 

ciente que o estudante é o centro do processo educacional, um ser ativo na construção de seu 

conhecimento, passou a promover a aprendizagem do aluno dentro de Ambientes de 

Aprendizagem, buscando desafiá-los e motivá-los à exploração, à reflexão e à descoberta, 

modificando a estrutura e organização da escola.  

Foram realizadas mudanças na estrutura física e metodológica, procurando deixá-la 

um espaço vivo, agradável e estimulante tanto para os estudantes quanto para os professores. 

Para dar conta do desafio as salas de aula foram transformadas em Ambientes de 

Aprendizagem que são equipados de acordo com as necessidades de cada disciplina. Neste 
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novo formato de escola são os estudantes que trocam de ambiente e o professor permanece à 

espera da próxima turma.  

Os estudantes ao serem convidados a falar, por meio da escrita, de suas percepções 

sobre a escola e da experiência vivida nos Ambientes de Aprendizagem se dão conta das 

mudanças ocorridas e as consideram positivamente. O dar-se conta é resultado da 

transformação na convivência e traz indícios das transformações ocorridas e de como o 

processo de mudança é complexo, intrigante e desafiador (MATURANA; VARELA, 2005).  

As escritas mostraram uma recursividade que permitiu conhecer como os estudantes 

percebem as transformações da escola a partir da implantação dos Ambientes de 

Aprendizagem e possibilitou a construção do discurso coletivo As aulas que temos nos 

Ambientes de Aprendizagem.  

O discurso indica que as vivências nos ambientes foram acolhedoras, com atmosfera 

e vibração própria, permeadas por um clima aconchegante que permitiu a expressão de 

valores coletivos, que os tornam únicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
O que mudou na escola? Como foram percebidas as mudanças? Essas perguntas 

rondavam o ambiente escolar e nos levaram a problematizar nossa própria ação. Com a 

criação dos Ambientes de Aprendizagem as disciplinas passaram a ser desenvolvidas durante 

duas horas consecutivas. O estudante tem apenas duas disciplinas por dia, o que significa mais 

A escola mudou muito e ainda está mudando, as mudanças estão sendo ótimas, pois 
cada ambiente é uma disciplina diferente e isso faz com que fique à vontade e goste 
das possibilidades de aprender. Gostei tanto, pois é tão legal aprender em diferentes 
espaços e sem enjoar, ver e estar em Ambientes de Aprendizagem me deixa mais 
animado e gostando da escola onde estou estudando sem ter dúvidas que este é o 
melhor jeito de aprender. São bem melhores que as aulas dos outros anos, porque 
tem mais interatividade entre os alunos. Podemos interagir com os colegas, com os 
professores, usar os materiais didáticos quando necessário, usar a tecnologia para 
aprender, podemos conversar com os colegas e debater os assuntos, comentar sobre 
as matérias aprendidas na sala de aula e não vamos mais à secretaria, só se 
incomodar é claro. Os trabalhos ficam tudo certinho sem ser amassado e podemos 
deixar na escola que ninguém mexe. Não é mais enfileirado, não é mais apertado e 
na hora de copiar não ficam tantas pessoas na frente, como ficava antes e também 
pode tirar dúvidas com os colegas e aprender do jeito dele, sempre é mais fácil e 
assim nós conseguimos aprender os conteúdos melhor. Sempre quando voltamos do 
recreio para a aula nossos professores sempre estão lá, não temos perca de tempo. 
Tudo melhorou até as aulas chatas estão boas. É muito bom porque antes era tudo 
quieto, sem dar um “pio”. O mais legal foi que a gente aprendeu direitinho, parece 
que todos os alunos se interessaram mais, se interessaram mais pelas disciplinas, 
podemos ajudar as pessoas que tem dificuldade em aprender os conteúdos com o 
material pedagógico, fica mais fácil tanto de ensinar quanto de aprender e os 
professores tiveram muita calma e o mais legal também foi que os professores 
também aprenderam com os alunos. Significa uma grande mudança na educação, 
muitos alunos melhoraram o desempenho. 

DSC: As aulas que temos nos Ambientes de Aprendizagem  
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tempo para que as atividades sejam trabalhadas no coletivo. Esta nova configuração do espaço 

de aprendizagem permitiu a (re)significação dos conteúdos escolares, redefinindo novas 

formas de expressão e representação de conhecimentos numa relação de interações que 

permitiu dar visibilidade aos espaços de convivência, seja no grupo de trabalho, na escola ou 

na comunidade.   

Os Ambientes de Aprendizagem foram projetados para que as classes dessem lugar a 

mesas redondas, permitindo aos estudantes a organização em grupos e a realização de 

atividades no coletivo. No entanto, ainda não foi possível adquirir as mesas devido ao alto 

custo e por termos recebido da secretaria de educação, há pouco tempo, classes novas. Mas, a 

falta das novas mesas não nos impediu de perseguir o objetivo de trabalhar no coletivo. 

Agrupamos as classes de quatro em quatro ou de seis em seis possibilitando que os estudantes 

troquem experiências, ficando a vontade para colocar suas dúvidas aos colegas e professor.  

De acordo com o discurso coletivo, as aulas “São bem melhores que as aulas dos 

outros anos, porque tem mais interatividade entre os alunos”. Os Ambientes de Aprendizagem 

se transformaram em um espaço educativo amoroso, que vê o outro como legitimo outro, o 

escutando, o acolhendo com respeito. Os estudantes perceberam que todos têm a habilidade 

de ensinar e aprender, de fazer as atividades, refletir sobre e se preciso refazer. Suas falas são 

um reflexo do novo momento vivido e refletem um novo emocionar quando dizem que “O 

mais legal foi que a gente aprendeu direitinho, parece que todos os alunos se interessaram 

mais, se interessaram mais pelas disciplinas, podemos ajudar as pessoas que tem dificuldade 

em aprender os conteúdos”. 

Os ambientes, pela sua configuração e dinâmica de trabalho não sustentam grupos 

fixos, ou seja, a cada quinze dias os grupos são alterados, para que todos tenham a 

oportunidade de trabalhar com os diferentes colegas, havendo diferentes tipos de relações 

humanas, dependendo das emoções que constituem os domínios de ações. 

Nos ambientes, prevalecem a confiança e o respeito, nos quais os sujeitos ousam 

revelar as lacunas conceituais, que muitas vezes, ficavam camufladas, permitindo que o 

coletivo possa ajudá-lo, configurando os Ambientes de Aprendizagem como um espaço de 

interações sociais (MATURANA, 2005).  

Quando os estudantes não obtêm sucesso, não hesitam em chamar o professor ou até 

mesmo o colega de outro grupo, que tem a liberdade de movimentar-se pela sala e usufruir do 

material pedagógico disponível sempre que necessário. No discurso coletivo destacam que 

“[...] fica mais fácil tanto de ensinar quanto de aprender e os professores tiveram muita calma 

[...]”. Como seres humanos, vivemos em continua imbricação com outros, ou seja, o ser 
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humano é social, e o ser humano social é individual. As interações recorrentes que se dão 

entre os seres vivos resultam no que Maturana e Varela (2005) chama de sistema social, 

porque os fenômenos que se dão neles são indistinguíveis, na forma e modo de geração.  

O discurso fala da postura diferente do professor “[...] o mais legal também foi que 

os professores também aprenderam com os alunos.” A constatação nos levou a refletir se 

realmente houve mudança, ou se essa ocorreu apenas no ponto de vista do estudante. Para 

Maturana (2002, 2005) depois de uma história de interações, como observadores, enxergamos 

e descrevemos o vivido como uma reformulação da experiência. Ao explicar como se sentem 

nos Ambientes de Aprendizagem explicam a própria ação, que não é um relato fiel da 

experiência, e sim uma reformulação dessa com a interposição de um outro emocionar. Pelo 

discurso as certezas não são mais provas da verdade e o mundo que vemos é apenas um 

mundo que construímos juntamente com o outro. 

A partir do discurso coletivo, os professores não são mais os mestres, mas parceiros, 

atores e autores, alguém que ajuda e apoia em seus processos de formação ou de 

autoformação. Na perspectiva de Maturana e Varela (2005) tanto o professor quanto os 

estudantes ao experienciarem o ensino e a aprendizagem em um espaço em que todos 

participam, se envolvem, trazem contribuições significativas, sofrem perturbações mútuas que 

desencadeiam mudanças de estado em ambos. Os estudantes se dão conta desta realidade ao 

relatar que os professores também aprenderam com os alunos. Aprender é o resultado da 

própria transformação na convivência, aprendemos porque nos colocamos com o outro, 

legitimamos o saber do outro ao mesmo tempo em que o outro também legitima o meu. 

Convivendo nos Ambientes de Aprendizagem professores e estudantes vivenciam 

um emocionar que traz contido um sentimento de responsabilidade sobre seu próprio destino. 

Os ambientes passam a se percebidos como uma inovação, que aparece como uma aposta cujo 

sucesso está ligado à capacidade coletiva de participar ativamente dela. O professor frente ao 

ambiente diferenciado, a diversidade de material pedagógico disponível e ainda a motivação 

dos estudantes, dificilmente ficará em sua zona de conforto, precisando se mobilizar para 

realizar avanços em sua atuação e eventualmente chegar a uma segunda zona de conforto, e 

assim sucessivamente. 

Thurler (2001) apresenta diversas pesquisas que trazem a importância do vinculo 

entre a determinação do sistema de voltar-se para a mudança e conceder aos atores do campo 

certa autodeterminação que lhes permite tornar seu o projeto. Nesta perspectiva, os 

professores percebem seu local de trabalho como um centro de iniciativa e de ação, um foco 

de mudanças oriundas do coletivo ao invés de reformas vindas de outras instâncias. 
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A inovação na escola, o envio de maiores recursos, a compra de equipamentos e 

materiais pedagógicos por si só não garantem melhorias na educação. É a ação docente, 

enquanto mediadora entre o estudante e o conhecimento que transforma a sala de aula ou, no 

nosso caso, o Ambiente de Aprendizagem em um espaço propicio para o desenvolvimento de 

diferentes formas de ensinar e aprender.  

Durante o estudo e a implantação dos Ambientes de Aprendizagem foram realizadas 

reuniões nas quais professores e direção discutiram e reformularam o projeto de inovação 

escolar tantas vezes quanto necessário. Passamos pela fase de sua formalização com a escrita 

coletiva do Projeto Político Pedagógico da escola em que, como qualquer processo de 

mudança, houve dúvidas e incertezas que foram superadas pela aceitação da diversidade de 

pontos de vista. Segundo Thurler (2001, p. 137) “a eficácia da ação pedagógica só progride ao 

preço de uma sólida cultura de confronto, que permite a cada um suportar a dúvida e a 

contradição”.  

No discurso coletivo As aulas que temos nos Ambientes de Aprendizagem os 

estudantes percebem as mudanças, mas não tem ciência da dimensão e do movimento 

envolvendo todas as instâncias (Secretaria de Educação, direção, professores e comunidade). 

Alguns professores não se adaptaram plenamente a inovação, preocupados com a ausência de 

efeitos em curto prazo, ou diante da resistência de alguns estudantes pouco seduzidos pelas 

novas abordagens pedagógicas e dos pais temerosos de que essas abordagens prejudicassem o 

aprendizado de seus filhos. Entretanto, os estudantes colocam que as aulas, 
São bem melhores que as aulas dos outros anos, porque tem mais interatividade 
entre os alunos. Podemos interagir com os colegas, com os professores, usar os 
materiais didáticos quando necessário, usar a tecnologia para aprender, podemos 
conversar com os colegas e debater os assuntos, comentar sobre as matérias 
aprendidas na sala de aula e não vamos mais à secretaria, só se incomodar é claro 
(DSC). 

 

O conversar com o outro, durante as aulas, é mais uma inovação apontada pelos 

estudantes. No discurso colocam que podem interagir sobre as matérias aprendidas na aula e 

“não vamos mais à secretaria, só se incomodar é claro.” O conversar para Maturana (2002) 

vem da união de duas raízes latinas: cum, que significa “com”, e versare que significa “dar 

voltas” de maneira que conversar, em sua origem, significa “dar voltas com”. 

Podemos dizer que os estudantes durante as aulas, dão voltas com, pois interagem 

com o grupo, com liberdade para levantar e dialogar ou quando sentem a necessidade de usar 

algum material didático, e ainda, para no conversar debater as hipóteses sobre as situações de 

estudo, avaliando-as criticamente. Deixam aflorar as próprias intuições sobre o objeto e o 
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discutem com o grupo de estudos. Indicam a satisfação com a mudança, “antes era tudo 

quieto, sem dar um „pio‟”. 

No discurso os estudantes também afirmaram que aprendem, mais facilmente, os 

conteúdos quando estão na relação direta com o outro. Ainda que o aprender seja uma 

atividade singular, os estudantes se dão conta que aprender melhor quando estão com o outro. 

A interação com os colegas facilita compreender os conteúdos e afirmar que aprenderam, se 

envolvendo emocionalmente. 
Não é mais enfileirado, não é mais apertado e na hora de copiar não ficam tantas 
pessoas na frente, como ficava antes e também pode tirar dúvidas com os colegas e 
aprender do jeito dele, sempre é mais fácil e assim nós conseguimos aprender os 
conteúdos melhor (DSC). 

 

Ao se sentirem confortáveis no ambiente escolar, compartilhar conhecimentos e 

significados por não sentarem mais enfileirados, as aprendizagens não se escalonam em 

linearidade mecânica, mas nas recorrências das discussões e nas relações estabelecidas. A 

compreensão e o entendimento não podem ser externos, dependem da estrutura do sujeito 

naquele momento, envolvem percepção, emoção e ação, de forma a transformar 

espontaneamente o sujeito, na convivência com o outro e, de maneira que seu modo de viver 

se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de convivência.  

O educar é uma transformação estrutural contingente com uma história no conviver, 

e o resultado disso é que as pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura de 

acordo com o conviver da comunidade em que vivem (MATURANA, 2005). No DSC os 

estudantes colocam que o espaço escolar em que vivem mudou e consequentemente seu 

conviver. 
A escola mudou muito e ainda está mudando, as mudanças estão sendo ótimas, pois 
cada ambiente é uma disciplina diferente e isso faz com que fique à vontade e goste 
das possibilidades de aprender. Gostei tanto, pois é tão legal aprender em diferentes 
espaços e sem enjoar, ver e estar em Ambientes de Aprendizagem me deixa mais 
animado e gostando da escola onde estou estudando sem ter dúvidas que este é o 
melhor jeito de aprender (DSC). 
  

Percebemos que houve mais interesse da parte dos estudantes pela escola e pelos 

conteúdos escolares. A possibilidade de ajudar os colegas com dificuldades de aprendizagem 

levou os estudantes a aceitar o desafio de colocar em risco seu equilíbrio inicial para ensinar o 

colega, pois ao explicar teve que reformular o conceito de forma que o colega o aceitasse. 

Para Maturana e Varela (2005, p.34) “uma explicação é sempre uma proposição que 

reformula ou recria as observações de um fenômeno, num sistema de conceitos aceitáveis 

para um grupo de pessoas que compartilham um critério de validação”. O equilíbrio inicial se 
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quebra provocando um desequilíbrio que obriga o sujeito a reformular novamente o conceito 

para conseguir um reequilíbrio e explicar novamente ao colega na espera que este a aceite.  

A percepção de que se pode aprender é imperativo para atribuir sentido a uma tarefa. 

Quando oferecemos aos estudantes a oportunidade de se envolverem nas atividades de forma 

ativa, estamos proporcionando condições para que sintam o prazer de experienciar a 

aprendizagem, entendendo que a sua contribuição e esforço poderá superar o desafio 

proposto. Deste modo, o trabalho coletivo contribui para o desenvolvimento social, cognitivo, 

afetivo e relacional. 

 

Nossas considerações sobre o estudo 

 

Investigar como os estudantes ensinam e aprendem nos Ambientes de Aprendizagem 

nos levou a problematizar a ação docente e o trabalho desenvolvido no espaço escolar. A 

proposição de transformar a escola, e consequentemente o trabalho pedagógico nela 

desenvolvido, demandou outro modo de perceber as relações humanas e sociais. O cooperar e 

o colaborar são emoções que estão presentes nesta nova escola e constituem o fundamento e o 

caráter relacional do conviver nos Ambientes de Aprendizagem.  

O estudo mostrou que os estudantes aprovam as transformações realizadas na escola e 

que os conteúdos escolares tem importância para o viver, mas agora os aprendem ao 

vivenciar, ao discutir com o outro e ao estabelecer relações entre a escola e a vida cotidiana.  

A contemporaneidade traz novos rumos para toda a comunidade escolar. Tanto 

professores quanto os demais profissionais da educação devem se questionar sobre a 

possibilidade da construção de um mundo diferente, impulsionado por uma educação 

transformadora, que pressupõe a valorização das diferenças e a não linearidade e 

fragmentação do conhecimento. Muitas escolas, que são espaços privilegiados para a 

formação de cidadãos críticos e participativos, capazes de promover transformações estão 

organizadas conforme um modelo educativo que nem sempre fornece subsídios para enfrentar 

tais desafios.  

A escola em estudo insatisfeita com o trabalho que estava realizando, buscou inovar 

não só em sua estrutura, mas no processo de ensinar e de aprender. Com a criação dos 

Ambientes de Aprendizagem a escola passou a ter espaços de convivência onde podem ser 

(re)construídos conceitos e desencadeadas as reflexões sobre sua própria ação. 

Observamos que as disposições corporais foram se transformando de uma maneira 

congruente com a dinâmica da escola. Os estudantes passaram a se comportar de forma 
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autônoma, trabalhando no coletivo, mostrando que estão dispostos a conviver 

espontaneamente, respeitando o outro como legitimo outro. Os professores também 

perceberam que as turmas não são mais as mesmas e introduzem novas abordagens na sua 

ação, com diferentes formas de avaliação que não passam despercebidos pelos estudantes e 

nem pelos pais.  

A escola mudou, os diversos atores individuais e coletivos percebem as 

transformações e decidem ir ao encontro deste novo momento. Para Thurler (2001, p.111) “as 

dissonâncias, turbulências e conflitos socioculturais decorrentes estruturam ou reestruturam a 

cultura comum, a identidade profissional, o oficio de aluno e, consequentemente, as 

representações e práticas coletivas.” Percebemos que a cultura escolar, caracterizada como 

uma rede fechada de conversações que define uma maneira de convivência, também mudou e 

se desenvolveu de outra forma quando as pessoas encontraram nos Ambientes de 

Aprendizagem uma possibilidade para um fazer pedagógico diferenciado.  

Como as atividades são desenvolvidas em grupos, nas diferenças e divergências, ou 

seja, na convivência os estudantes aprendem a respeitar o outro como legitimo outro. A 

responsabilidade e a liberdade como emoções que fundamentam o fazer humano passam a 

serem compreendidas em uma dimensão ampliada. Professores e estudantes compreendem 

que são responsáveis pelo ensinar e pelo aprender e ao se darem conta das consequências das 

próprias ações podem mudar o desejar ou não desejar tais consequências.  

A liberdade e a responsabilidade se estendem ao material pedagógico disponível nos 

ambientes que oferecem subsídios tanto para os professores quanto para os estudantes na 

proposição de diferentes práticas pedagógicas. Ter livre acesso aos recursos qualifica o ensino 

e potencializa situações que provoquem a curiosidade e a busca de soluções, desenvolvendo a 

capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, ampliando as situações de 

aprendizagem. Percebemos que o fazer dos estudantes tornou-se mais significativo ao 

compreenderem que o conhecimento científico advém de situações cotidianas que devem ser 

utilizadas para facilitar suas atividades. 

Acreditar no potencial do estudante do ensino fundamental é investir em futuros 

adultos. O trabalho que a escola realiza é na perspectiva de que os comportamentos adquiridos 

na convivência escolar configura um mundo, no qual os estudantes confirmam em seu viver o 

que viveram na sua educação.   
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Resumo 
O presente estudo tem por objetivo realizar uma análise sistemática da atividade da extensão universitária, 
buscando analisar como o Programa de Extensão Universitária (ProExt), vem contribuindo com o 
fortalecimento da extensão universitária e com a inclusão social. A pesquisa caracteriza-se como 
qualitativa, do tipo bibliográfica e documental, realizada por meio da Análise de Conteúdo. Quanto ao 
objetivo, classifica-se como exploratória. Na pesquisa documental, foram analisadas legislações 
referentes à extensão universitária, os projetos e programas submetidos ao ProExt, na linha temática 
Educação, nos Editais de 2009 e 2010. Na pesquisa bibliográfica, investigou-se a cerca das concepções de 
extensão. Os resultados expressam grande aproximação das atividades de extensão com as atividades de 
ensino, maior expressividade nas linhas temáticas Educação, Desenvolvimento Social e Saúde, e grande 
ênfase à formação de professores que atuam no sistema educacional. A análise do conteúdo compreendeu 
as seguintes etapas: 1) a pré-análise, 2) a exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a 
inferência e a interpretação. Por meio da Análise de Conteúdo, foi possível estabelecer duas categorias: 1) 
formação de professores de ciências e 2) inclusão social. Na primeira, é apresentado as perspectivas que 
perpassam as ações de extensão aprovadas no ProExt; na segunda, é apresentado a intencionalidade 
expressa nas ações, seus impactos sociais e a relação universidade/comunidade. 
 
 
Palavras-chave: Extensão universitária. Formação de professores. Inclusão social. 
 
 
Abstract 
The present study aims at performing a systematic analysis of the university extension activity, focusing 
to analyze how the University Extension Program (ProExt) contributes for the enhancement of the 
university extension and, with the social inclusion. The research is qualitative, bibliographic and 
documental developed through Content Analysis. As for the focus it can be described as exploratory. 
During the documental research we analyzed the laws concerning the university extension and, the 
projects and programs submitted to ProExt in the topic Education for 2009 and 2010 announcements. The 
bibliographic research considered the extension concepts. The results demonstrate a strong approximation 
between extension and teaching activities especially in the Education, Social Development and Health 
Thematic Lines showing great emphasis in the education of science teachers that work at the educational 
system.  The content analysis included the following steps: 1) pre-analysis, 2) material exploitation and 3) 
findings treatment; the interference and interpretation through the content analysis made it possible to 
establish two different categories: 1) training of science teachers and 2) social inclusion. As for the 
teachers’ formation it is possible to view perspectives that underlie the extension actions approved by 
ProExt and, for the social inclusion, its intention is very clearly presented in the actions, in its social 
impact and in the relation university/community.  
 
 
Keywords: University Extension. Teachers Education. Social Inclusion. 
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Introdução 
 
 

As ênfases diferenciadas às funções e às atividades universitárias são 

decorrentes das várias influências, internas e externas, que lhe serviram de referência e 

de modelo. Anísio Teixeira (1998) considera que o ensino superior brasileiro sempre 

representou cópia ou eco de idéias de universidades presentes em diferentes épocas. 

Assim, no Brasil, o ensino superior constituiu-se como base para a instituição 

encarregada de transmitir o conhecimento profissional e cultural socialmente válido. 

Contudo, à medida que preservava sua hegemonia institucional, fundada no 

conhecimento, emergiam demandas da sociedade industrial. A necessidade de novos 

conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como novos ideais de universidade, 

balizou a inserção da pesquisa como mais uma atividade universitária. A universidade 

ampliou sua relação com a sociedade, mas não assegurou a efetiva integração. Na 

expectativa de fortalecer seu compromisso social, incluiu-se a atividade de extensão. 

 Nesta perspectiva, o presente estudo objetiva realizar uma análise sistemática da 

atividade da extensão universitária, buscando analisar como o Programa de Extensão 

Universitária (ProExt) vem contribuindo com o fortalecimento da extensão universitária 

e com a inclusão social. Para tanto, proceder-se-á a discussão das categorias que 

emergiram da análise dos projetos e programas de extensão selecionados no âmbito do 

ProExt (edições 2009 e 2010). 

 
Caminhos metodológicos 

 
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, obtida por meio da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1997; FRANCO, 2008). A Análise de Conteúdo foi realizada por 

meio das etapas (BARDIN, 1977) de pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados de fontes documentais das legislações referentes à Educação Superior e 

dos Editais, programas e projetos inscritos e aprovados no ProExt nas edições de 2009 e 

2010. 

 O ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem que pode ser verbal 

(oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. 

Na análise das mensagens que se expressam apenas por palavras, é fundamental a 

percepção de que a Análise de Conteúdo não se resuma a este campo (FRANCO, 2008). 

Não obstante, os dados incididos dessas diversificadas fontes chegam ao 

investigador em estado bruto, sendo necessário seu processamento para facilitar a tarefa 
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de compreensão, interpretação e inferência a que anseia a Análise de Conteúdo. De 

certa forma, a Análise de Conteúdo é uma interpretação pessoal por parte do 

pesquisador com relação à percepção que o mesmo possui dos dados (MORAES, 1999). 

A pré-análise consiste na organização propriamente dita, esta etapa corresponde 

a um período de intuições que tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as 

ideias iniciais, de forma que conduza a um esquema preciso do desenvolvimento das 

operações sucessivas, em um plano de análise. Comumente, a primeira fase se constitui, 

pode-se dizer, de três subfases: a escolha dos documentos que serão analisados, a 

formulação das hipóteses e objetivos e, por fim, a elaboração de indicadores que 

fundamentem a etapa da interpretação (BARDIN, 1977). 

A leitura flutuante é a primeira atividade que estabelece contato com os 

documentos a serem analisados. Consiste em conhecer o texto, deixando-se invadir por 

impressões e percepções. Sobre a regra da representatividade, Bardin (1977) menciona 

que podemos efetuar a amostra de um material, considerando, inicialmente, aspectos 

como homogeneidade ou heterogeneidade da amostra. Na pesquisa que aqui se 

apresenta, considerou-se que o objeto de estudo – os editais ProExt – apresentam 

caracteres de homogeneidade por possuírem prévia adequação às orientações do 

Programa. O caráter heterogêneo evidencia-se na diversidade das temáticas e atividades 

propostas. Assim, para atender a regra da representatividade, selecionamos todos os 

projetos e programas aprovados no ProExt, nas edições de 2009 e 2010, que 

evidenciavam nos títulos temas como Educação em Ciências, ensino de ciências, ciência 

e Educação Científica. Obtiveram-se 25 projetos e programas selecionados, e destes, 15 

documentos para análise. Os documentos enviados atenderam também a regra da 

pertinência (BARDIN, 1977), pois atendem aos objetivos da análise. 

A segunda fase, a exploração do material, consiste basicamente de operações de 

codificação, desconto ou enumeração de acordo com regras previamente formuladas 

(BARDIN, 1977). 

 Quando trabalhamos com o método de Análise de Conteúdo, temos que proceder 

às unidades de análise que se dividem em unidades de registro e unidades de contexto. 

A unidade de registro é a menor parte do conteúdo, sua ocorrência é registrada de 

acordo com categorias levantadas. Seus tipos podem ser: a palavra, o tema, o 

personagem e o item (FRANCO, 2008). Sobre a unidade de contexto, Bardin (1977, p. 

107) considera que: 
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serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e 
corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da 
unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a significação 
exata da unidade de registro. Isto pode, por exemplo, ser a frase para a 
palavra e o parágrafo para o tema. 
 

Após a escolha dos documentos a serem estudados, foi efetivado contato com a 

Secretaria de Educação Superior (SESu), solicitando a coordenação do ProExt os dados 

das ações aprovadas na área temática da Educação, tais como: título, instituição, 

modalidade, coordenador e contatos.  

As unidades de registro no estudo, conforme expressos anteriormente no critério 

de representatividade da amostra, foram utilizadas no mapeamento e na seleção dos 

títulos dos projetos e programas aprovados no âmbito do ProExt 2009/2010. Ou seja, foi 

a seleção iniciada com o mapeamento, primeiramente, todos os projetos/programas 

aprovados no eixo temático da Educação no ProExt e, posteriormente, os que 

apresentavam as outras unidades de registro nos títulos das ações.  

 A seleção inicial apontou que foram aprovados, no eixo temático da Educação, 

188 projetos e 74 programas, no ano de 2009, e 98 projetos e 35 programas em 2010. 

Destes, 25 foram selecionados no âmbito do ensino ou educação em Ciências. Após a 

seleção da amostra, estabeleceu-se contato com os coordenadores dos 

projetos/programas, solicitando o envio destes para realização do estudo. 

 Posteriormente, procedeu-se à categorização, que incide na operação de 

classificação de um conjunto de elementos constitutivos. As categorias (rubricas ou 

classes) reúnem um grupo de elementos, sob um título genérico. O critério de 

categorização pode ser semântico (tema), sintático (verbos ou adjetivos), léxico 

(classificação das palavras segundo o sentido) e expressivo (classificam as diversas 

perturbações da linguagem) (BARDIN, 1977). Neste estudo, procedeu-se à 

categorização semântica (temática), ficando assim definida: 1) formação de professores 

de ciências e 2) inclusão social. Assim, apresentar-se-ão, na sequência, os resultados do 

estudo realizado. 

 

O Programa de Extensão universitária - ProExt 
 

 O ProExt foi regulamentado pelo Decreto nº 6.495, de 30 junho de 2008, 

objetivando “centralizar e racionalizar as ações de apoio à extensão universitária 

desenvolvidas no âmbito do Ministério da Educação”; “dotar as instituições públicas de 
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ensino superior de melhores condições de gestão das atividades acadêmicas de extensão 

[...]”; “potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações de extensão, 

projetando-as para a sociedade e contribuindo para o alcance da missão das instituições 

públicas de ensino superior”; (Art. 1).  

A chamada pública é realizada por meio de Editais publicados anualmente, 

através dos quais podem se candidatar as instituições de ensino superior públicas. A 

gestão do ProExt é definida pela própria universidade, com base no art. 53 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e o repasse de recursos pelo MEC, realizado por meio 

de descentralização ou convênio. 

 As análises realizadas buscaram dados que pudessem contribuir com a 

ampliação das compreensões sobre as atividades de extensão universitária no âmbito da 

Educação em Ciências.  

 O ProExt tem como ênfase a inclusão social, visando aprofundar ações que 

venham a fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das instituições federais 

e estaduais de ensino superior.  

 
As perspectivas anunciadas na formação de professores de ciências através do 
ProExt 
 

Percebemos que a universidade está sendo cada vez mais cobrada em relação a 

responsabilidade social e, por conseguinte, da tarefa de formação dos professores da 

Educação Básica, acarretando, por vezes, a desoneração do poder público com esta 

formação, principalmente em relação a formação continuada. Nesta perspectiva, o 

projeto J destaca que 
a formação continuada de professores traz para o bojo das discussões em 
âmbito epistemológico o seu processo indenitário. Sabe-se que as instituições 
formadoras se defrontam com duas problemáticas centrais: a fragmentação 
do conhecimento e a ausência de métodos práticos, inovadores que 
estruturem o axioma do "ser professor". 

 
Tal responsabilidade articula-se também às reivindicações do compromisso da 

universidade com a qualidade da escola pública. Contudo, embora compreendemos que 

a formação de professores não se restringe ao espaço universitário e que este não é o 

único responsável pelo provimento da formação. Quando desenvolve atividades 

voltadas para este fim, pode, muitas vezes, frustrar tais iniciativas e objetivos, pois nem 

sempre se tem a colaboração efetiva das secretarias de educação dos estados e 

municípios no desenvolvimento dos projetos.  
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Frequentemente, enfrentam-se dificuldades no envolvimento dos professores nas 

atividades propostas em virtude da falta de incentivo, da não liberação de carga horária, 

entre outros problemas. Destacam-se, assim, as dificuldades decorrentes da organização 

e da gestão dos sistemas e instituições no sentido de promover e viabilizar a 

participação dos professores nas atividades. Destaca-se, também, a situação, por vezes 

antagônica, entre as políticas e ações promovidas, no âmbito da formação de 

professores, entre a União e os entes federados. Se, por um lado, acompanhamos 

políticas de indução a formação continuada de professores, tal como o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID e Observatório Nacional da 

Educação, que demandam o apoio dos entes federados; por outro, o apoio não ocorre de 

forma compulsória e nem sempre se concretiza no cotidiano das escolas 

Gómez (1998) considera quatro perspectivas básicas na formação de 

professores: a acadêmica, a técnica, a prática e a reconstrução social. Segundo o autor, a 

perspectiva acadêmica, concebe o ensino como um processo de transmissão de 

conhecimentos e aquisição da cultura científica que a humanidade acumulou. “O 

docente é concebido como um especialista nas diferentes disciplinas que compõe a 

cultura, e sua formação estará vinculada estreitamente ao domínio dessas disciplinas 

cujos conteúdos deve transmitir” (GÓMEZ, 1998, p. 354). 

Neste estudo, constatamos essa perspectiva de formação nos projetos que 

evidenciam uma preocupação em fortalecer o conhecimento especializado do professor 

no campo disciplinar. Pode-se constatar tal perspectiva inserida no seguinte projeto: 
[...] A metodologia consta de três ações: Ciclo de palestra para a comunidade, 
aperfeiçoamento dos professores do ensino básico nas Ciências Físicas e 
visitas às escolas. O impacto social advirá da ação transformadora das 
palestras e dos minicursos que propiciarão a conscientização da comunidade 
e dos professores do ensino básico sobre os problemas sociais relacionados 
com as Ciências Físicas, e a transferência de conhecimento. Além disso, 
nas visitas às escolas, a transferência de conhecimento será, também, 
contemplada. [...] Ademais, com os minicursos, a ampliação de 
oportunidades educacionais se efetivará, facilitando o acesso ao processo de 
formação e de qualificação dos professores do ensino básico da região [...] 
(grifo nosso) (PROJETO A). 

 
Observamos, na perspectiva acadêmica que perpassa as propostas, a ênfase na 

área das ciências naturais; isto é, a integração disciplinar limitada aos conhecimentos 

das disciplinas que constituem a área. Os objetivos dos projetos também expressam a 

ênfase no conhecimento científico, quando propõem como eixo estruturador o 

“desenvolvimento conceitual dos professores sobre o fazer docente” (projeto D) no 
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âmbito dessas ciências. Assim, reforça-se a ideia de que o “conhecimento do professor é 

concebido como uma acumulação dos produtos da ciência e da cultura” (GÓMEZ, 

1998, p. 355), sendo sua tarefa “a exposição clara e ordenada dos componentes 

fundamentais das disciplinas do saber” (idem). 

A perspectiva técnica, por sua vez, consiste em atribuir ao ensino o status e rigor 

de uma ciência social aplicada, pautada pelos recursos, métodos e intervenção 

tecnológica. Nesse sentido, o professor é considerado um técnico, o qual tem domínio 

das aplicações do conhecimento científico produzido por outros (GÓMEZ, 1998). 

Percebemos esse modelo, balizando os objetivos de alguns projetos, quando 

estes intencionam “viabilizar subsídios teóricos e metodológicos para que os 

professores possam trabalhar os conteúdos escolares de ciências” (projeto D), sendo 

oferecidas “oficinas e palestras para professores da educação básica, e preparados, 

divulgados e disponibilizados materiais paradidáticos para aperfeiçoamento de suas 

práticas pedagógicas” (projeto F).   

 O modelo de tomada de decisões, de acordo com Gómez (1998), consiste em 

uma forma mais elaborada, onde as descobertas da investigação sobre a eficácia do 

professor não devem ser transferidas de um modo mecânico em forma de habilidades de 

intervenção, mas em princípios e procedimentos que os professores utilizarão para 

tomar decisões e resolver problemas cotidianos da sala de aula. Observamos essa 

perspectiva na seguinte proposta: 
[...] Assim, também se pretende desenvolver a capacidade de investigar e 
detectar os problemas que emergem em suas ações didáticas, 
reconstruindo ou elevando as habilidades e as competências para a 
solução dos problemas [...] (grifo nosso, PROJETO J). 

 
A perspectiva prática, segundo Gómez (1998), concebe o ensino a partir das 

dinâmicas das ações no contexto da prática, cujos resultados são imprevisíveis e 

carregados de conflitos que requererem opções éticas e políticas. Gómez (1998, p. 363) 

destaca, nesse sentido, que o professor deve ser visto como “[...] um artesão, artista ou 

profissional clínico que tem de desenvolver sua sabedoria experiencial e sua 

criatividade para enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas e conflitantes que 

configuram a vida da aula”. A proposta do projeto J denota tal entendimento: 
A proposta visa estabelecer a construção identitária do professor reflexivo, 
uma vez que o processo de formação continuada conclama para novas 
perspectivas de investigação e de ressignificação na prática docente 
delineando novas posturas frente aos problemas emergentes da educação para 
o século XXI, e consequentemente, do processo ensino-aprendizagem (grifo 
nosso). 
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 Gómez (1998) considera que essa perspectiva de formação é baseada em uma 

epistemologia “da”, “para” e “a partir” da prática docente, baseada na experiência 

constituída ao longo dos percursos profissionais. Na perspectiva de reflexão na prática 

para a reconstrução social, o ensino é concebido como uma atividade crítica. O 

profissional é considerado como um sujeito autônomo, que realiza reflexões sobre a 

prática cotidiana, para compreender tanto as características dos processos de ensino-

aprendizagem quanto o contexto em que ocorre o ensino, para que através de sua ação 

reflexiva haja uma forma de promover o desenvolvimento autônomo e emancipador dos 

participantes do processo educativo (GÓMEZ, 1998). Por isso, justifica-se o interesse 

em “diagnosticar a atitude de investigação na prática docente dos professores”, 

“reconhecer o método da investigação-ação como instrumento balizador para a prática 

reflexiva na atividade docente” (PROJETO J).  

 Verificamos que, nos projetos e programas que contemplam a formação de 

professores, há uma diversificação tanto das perspectivas abordadas nas ações como da 

sustentação das mesmas, como destaca o projeto J:  
O ensino de ciências no Brasil é um campo vasto de pesquisa em relação aos 
métodos e procedimentos para ensinar e aprender o conhecimento científico. 
Com isso, e a propósito, as dificuldades de formar professores de ciências 
envolve precedentes nos quais se situam inúmeras investigações em 
modalidades mais específicas como o currículo, os métodos de ensino, 
instrumentos pedagógicos e a prática do professor. 

 
Através das ações propostas, construímos a percepção de que a universidade está 

procurando, além de promover a formação inicial dos professores, a formação 

continuada, não só por meio dos cursos lato e stricto sensu, mas também por meio da 

extensão. Certamente, essa demanda configura-se como um grande desafio para a 

universidade, que já possui diversas funções e objetivos a desempenhar. 

Especificamente, na formação dos professores de ciências, por meio da extensão 

universitária, a mesma depara-se com desafios de caráter político, ideológico e cultural, 

necessitando ainda de muitos avanços em questões como: currículo, metodologia, entre 

outros. Quanto à formação inicial dos estudantes universitários, destaca-se a relevância 

das ações de extensão para sua formação, através da articulação entre a escola e a 

universidade, fortalecendo o processo de socialização profissional, possibilitando o 

contato prático com situações reais do ensino na escola básica. 

 
 
 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 396



Inclusão social 
 

No que se refere a universidade, de acordo com Santos (2010), a universidade 

pode lutar pela sua legitimidade, através da responsabilidade social.  

 
Uma vez criadas as condições, a universidade deve ser incentivada a assumir 
formas mais densas de responsabilidade social, mas, não deve ser 
funcionalizada nesse sentido. A responsabilidade social da universidade tem 
de ser assumida pela universidade, aceitando ser permeável às demandas 
sociais, sobretudo àquelas oriundas de grupos sociais que não têm poder para 
as impor. A autonomia universitária e a liberdade acadêmica-que, no 
passado, foram esgrimidas para desresponsabilizar socialmente a 
universidade - assumem agora uma nova premência, uma vez que só elas 
podem garantir uma resposta empenhada e criativa aos desafios da 
responsabilidade social (SANTOS, 2010, p. 89 e .90). 

 
 O Edital de 2010 do ProExt, esclarece os seguintes pontos que as ações devem 

ser contemplados na relação com a sociedade: 
Impacto social, pela ação transformadora sobre os problemas sociais, 
contribuição à inclusão de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e 
processos de produção, inovação e transferência de conhecimento e à 
ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao processo de 
formação e de qualificação (grifo nosso). 

 
Ressaltamos que o ProExt promove uma política de indução a inclusão social 

de determinados grupos considerados excluídos, quais sejam: populações indígenas e 

quilombolas, como podemos destacar no subtema 3.2.1 da linha temática 1: Educação, 

do edital 2010, linha que por sua vez, foi nosso objeto de estudo na pesquisa. 

Destacamos a perspectiva da inclusão social nos seguintes projetos analisados: 
O impacto social advirá da ação transformadora das palestras e dos 
minicursos que propiciarão a conscientização da comunidade e dos 
professores do ensino básico (grifo nosso, Projeto A). 
 
O Salão interativo, além de se transformar num espaço de inclusão social, 
através da recepção de alunos e comunidade em geral, oferecerá também uma 
oportunidade de estágio e aprendizado para os discentes[...] (grifo nosso, 
projeto K). 
 

 
 No projeto H, nota-se a intencionalidade de propagar os conhecimentos 

científicos produzidos pela universidade, em escolas e comunidades distantes, 

incluindo-se os indígenas, como propõe o ProExt. 
Os saberes Científicos e Tecnológicos discutidos nas universidades 
geralmente não chegam as escolas do ensino básico, devido há vários fatores, 
no caso específico do Alto Solimões, tem-se o isolamento geográfico, 
dificuldade no acesso as escolas e comunidades, problemas freqüente de falta 
de energia e o material disponível não são encontrados na língua nativa, no 
caso específico dos indígenas (grifo nosso, Projeto H). 
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Para Moreira (2006), a inclusão social pode ser compreendida como a ação de 

proporcionar às camadas sociais excluídas ensejos e condições de se incorporarem às 

camadas sociais que podem usufruir de recursos materiais, educacionais e culturais. 

Consequentemente, a inclusão social acaba por envolver o estabelecimento de 

condições para que a população do país possa viver com qualidade de vida, possuidores 

de conhecimentos, etc. Uma das características da inclusão social é o de possibilitar que 

as pessoas tenham oportunidades para a aquisição de conhecimento sobre a ciência, para 

poder entender o meio em que vivem e, também, ampliar as suas oportunidades no 

mercado de trabalho. 

Percebemos, nos programas e projetos aprovados no ProExt, a inclusão social 

inserida na divulgação científica através das ações que objetivam a realização de feira 

de ciências, laboratórios itinerantes de ciência, cursos, palestras. Desse modo, 

compreende-se que o ProExt vem possibilitando a divulgação dos saberes científicos. 

 Portanto, compete à universidade uma grande responsabilidade social, por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão. De toda forma, compreendemos que a 

universidade ainda precisa estabelecer a institucionalização da extensão, por meio do 

currículo, promoção da carreira docente, de políticas públicas, etc. Muitos são, ainda, os 

desafios futuros para a universidade. 

 
Considerações Finais 
 

A extensão universitária, integrando o tripé das atividades universitárias, 

demanda processos de institucionalização crescentes e a definição de diretrizes político-

pedagógicas, tanto da esfera de atuação ministerial quanto das instituições de ensino 

superior. Embora sejam inegáveis as contribuições da extensão no processo de abertura 

da universidade para as comunidades, pode-se observar que algumas propostas 

funcionam como as políticas sociais compensatórias, suficientes para acalmar os 

conflitos sociais sem, no entanto, contribuir de forma contínua com novas 

possibilidades para os grupos envolvidos. Assim, é sempre necessário acompanhar e 

manter processos de avaliação e reflexão constantes sobre a extensão e a articulação 

com as demais atividades universitárias, mantendo no debate acadêmico e político a 

discussão sobre a reestruturação das suas funções e suas características, principalmente 

neste momento de expansão crescente da Educação Superior.  

A extensão possui características que podem vir a contribuir para uma mudança 

no processo de ensinar e aprender: é feita de encontros entre alunos, professores e 
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comunidades; tem a possibilidade de incorporar outros saberes e de ampliar a 

capacidade de reflexão sobre o conhecimento e os contextos de atuação profissional. A 

idéia do ensino articulado à extensão baseia-se em atitudes de reflexão, análise, tomada 

de decisão, articulação com o outro, a escuta atenta e as parcerias. A lógica de 

organização de um currículo que contemple a extensão universitária deve prever um 

tempo e um acontecer diferentes: dos parceiros, dos contatos, das interações e 

integrações. 

Outra percepção é o descolamento de práticas individuais e institucionais. 

Mesmo os projetos reconhecidos pelas instituições realizam-se sem acompanhamento 

das instâncias colegiadas destas, na maioria das vezes, apesar da complexidade inerente 

à prática extensionista. Tal realidade remete a outra contradição: sem apoio 

institucional, as ações ficam vinculadas a iniciativas pessoais, que trazem pouco ou 

nenhum reconhecimento em termos de carreira docente, refletindo-se na intensificação 

do trabalho de professores e no pouco incentivo à participação de alunos. 

Por fim, entende-se que a extensão não pode ser responsabilizada pelo não 

cumprimento das metas sociais do Estado. O Estado deve-se responsabilizar-se pelo seu 

papel de provedor e gestor de tais funções. O ensino através da formação e capacitação 

de profissionais, a pesquisa através das investigações científicas, produção da ciência e 

a extensão através da divulgação e democratização de conhecimentos, em nosso 

entendimento, já está por cumprir com sua responsabilidade social.  
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AULAS PRÁTICAS SOB UMA VISÃO NEUROCIENTÍFICA: 
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Resumo 
As aulas práticas que promovam mais do que a comprovação de teorias e que possibilitem a (re)construção do 
conhecimento,  podem favorecer a aquisição, manutenção e evocação das informações na memória. Porém, 
conforme a neurociência é indispensável que os temas e as atividades sejam relevantes. Além da necessidade de 
serem ligadas aos conhecimentos anteriores, precisam ser interessantes e envolver o aluno emocionalmente, 
atendendo as demandas do hipocampo em função de transformar uma memória de curto prazo em uma memória 
de longo prazo, caracterizando a aprendizagem. Aproximando essa perspectiva neurocientífica de teorias da 
educação, em especial Ausubel, é possível preconizar que esse tipo de aula pode influenciar positivamente na 
aprendizagem. 
 
 
Palavras-chave: Aulas Práticas. Teorias da Aprendizagem. Neurociência Cognitiva. 
 
 
 
Abstract 
The classes that promote more than the theories and evidence to enable the (re) construction of knowledge may 
promote the acquisition, retention and recall of information in memory. However, as neuroscience is essential 
that the themes and activities are relevant. Besides the need to be linked to previous knowledge, must be 
interesting and emotionally engaging the learner, meeting the demands of the hippocampus in turn a function of 
short-term memory in a long-term memory, featuring learning. Approaching this perspective of neuroscience 
theories of education, especially Ausubel, you can advocate that this kind of classes can positively influence 
learning. 
  
 
 
Introdução 
 
 

Diante da necessidade do professor estimular a inteligência dos alunos, atendendo a 

heterogeneidade de seus educandos, é fundamental que utilize metodologias que oportunizem 

que cada um aprenda da sua maneira.  Nessa perspectiva, as aulas práticas são apontadas 

como essenciais para aproximar o aluno do saber científico através da relação entre teoria e 

prática. Dessa forma, não somente despertam mentes curiosas e investigativas, mas também 
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promovem a construção do conhecimento a partir do interesse dos alunos, aproveitando 

acontecimentos e favorecendo a apropriação ativa e a compartilhamento de saberes. 

Essa visão, sustentada no campo educacional, pode ser ampliada quando agregados 

conhecimentos neurocientíficos, já que o avanço tecnológico e as descobertas da biologia 

molecular, tem propiciado o progresso no entendimento do cérebro, possibilitando melhor 

compreender os processos que envolvem a aprendizagem. 

Assim, o presente artigo objetiva analisar o papel das aulas práticas na aprendizagem a 

partir de uma visão neurocientífica, buscando aproximações com algumas das teorias da 

aprendizagem. Essa reflexão utiliza como referência Ausubel, visto que esse autor tem como 

fundamento em sua teoria o conceito da aprendizagem significativa.   

Busca-se através dessa imersão teórica, embasada na interlocução entre neurociências 

e educação, ressaltar a importância das aulas práticas para aprimorar os processos cognitivos 

que envolvem a aprendizagem. 

 

Cérebro e aprendizagem 

 

Atualmente, o avanço no campo da neurociência tem possibilitado progresso no estudo 

do funcionamento do cérebro. Direcionando essa visão para a educação, podemos evoluir no 

entendimento de como ocorre o aprendizado nos indivíduos, bem como o porquê das 

diferenças cognitivas entre os sujeitos.  

Conforme destaca Wolf (2004), no campo educacional, a memorização de 

informações geralmente é vista como uma prática medíocre. Entretanto, cabe ressaltar que a 

nossa capacidade de adquirir e armazenar informação nova é o que nos torna singulares e 

determina aquilo que somos. A memória é essencial para sobrevivência, é o que nos permite 

aprender por experiência.  

Dessa forma, os conceitos de aprendizagem e memória estão muito relacionados, pois 

de acordo com a neurociência cognitiva, a memória é essencial para que ocorra a 

aprendizagem. Aprender implica em armazenar informações na memória.  

Conforme Gazzaniga et al. (2006) a codificação, o armazenamento e a evocação são 

os principais estágios da aprendizagem e da memória. O processamento da nova informação, 

que corresponde a codificação, envolve duas fases: aquisição, que é o registro das 

informações, e consolidação, que cria a representação da informação através do tempo, as 

quais são gravadas em arquivos de longa duração, durante dias e/ou anos. O armazenamento, 
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que se refere à criação e manutenção do registro permanente, é o resultado da aquisição e da 

consolidação. O resgate da informação para gerar comportamentos diz respeito à evocação. 

De acordo com Kolb e Whishaw (2002), o aprendizado é resultado de uma experiência 

que por consequência reflete uma alteração relativamente permanente no comportamento dos 

organismos. Através da memória, as representações mentais dessas experiências são 

resgatadas, uma vez que a memória está relacionada com a habilidade de recordar ou 

reconhecer experiências anteriores, caracterizando um traço de memória.  

Aprendizagem e memória são, portanto, processos que modificam o cérebro e a 

conduta do ser vivo que os experimentam. Assim, a aprendizagem é o processo em virtude do 

qual se associam coisas ou eventos no mundo e pela qual adquirimos novos conhecimentos. 

Já a memória é o processo pelo qual conservamos esses conhecimentos ao longo do tempo 

(MORA, 2004). 

Chegando a esse ponto, importa ressaltar que Brandão (2004) salienta que os 

mecanismos cerebrais da memória e aprendizagem estão também associados aos processos 

neuropsicológicos como atenção, percepção, motivação e pensamento. Caso ocorram 

perturbações em qualquer um deles, a aprendizagem e a memória tendem a ser indiretamente 

afetadas. 

Nesse contexto, para que possamos melhor entender como ocorre a aprendizagem é 

importante conhecer algumas estruturas fundamentais para o funcionamento cerebral. 

Primeiramente, o processamento da informação acontece via comunicação neural, pois os 

neurônios, principais células cerebrais, estão conectados uns aos outros, configurando uma 

organização na forma de redes neurais. Essa comunicação se dá por meio de sinais elétricos e 

químicos, denominadas sinapses.  

Anatomicamente, o cérebro humano está dividido em dois hemisférios, os quais estão 

conectados através do corpo caloso, que é a estrutura responsável por transmitir informações 

entre os dois hemisférios do cérebro. A camada mais externa dos hemisférios cerebrais é o 

córtex cerebral, cada hemisfério tem quatro lobos: occiptal, parietal, temporal e frontal 

(Figura 1). O lobo occipital é praticamente exclusivo do sentido da visão, enquanto que o 

parietal está envolvido com o tato, os lobos temporais com a audição e os lobos frontais são 

essenciais para planejamento e movimento.   
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Fonte: http://www.auladeanatomia.com/neurologia/telencefalo.htm 

O sistema nervoso recebe as informações do ambiente externo através dos órgãos dos 

sentidos e envia para o tálamo, que organiza esses sinais e envia para locais específicos do 

córtex cerebral para que essas informações sejam processadas. O sistema olfativo é uma 

exceção, pois envia os estímulos captados diretamente para o córtex (Figura 2). 

Outra estrutura importante do cérebro é a amígdala (Figura 2). Localizada próximo ao 

tálamo, é fundamental no controle das emoções, as quais são essenciais para a aprendizagem. 

A mesma informação (recebida pelos órgãos dos sentidos e enviada do tálamo para o córtex) é 

enviada do tálamo para a amígdala, para que essa estrutura avalie a relevância emocional de 

um estímulo.  

A estrutura responsável pela recordação do passado imediato é o hipocampo (Figura 

2). Além disso, de acordo com Gazzaniga et al. (2006) estudos apontam que o hipocampo é o 

responsável pela consolidação da informação na memória de longa duração, as quais são 

armazenadas no neocórtex, sendo esse armazenamento influenciado pela emoção e ligações 

com memórias anteriores.   

 
Figura 2: tálamo, amígdala e hipocampo - estruturas fundamentais no processamento de 

informações e na formação das nossas memórias. Fonte: Gazzaniga e Heatherton. 
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Aulas práticas e aprendizagem 

 

Os professores devem criar um mosaico de atividades de ciências, no qual o 

conhecimento e o entendimento se desenvolvam juntamente com procedimentos, habilidades 

e posturas científica. A educação em ciências deve proporcionar aos estudantes a 

oportunidade de realizarem atividades que lhes despertem a inquietação diante do 

desconhecido, e para isso “[...] a diversidade de metodologias parece ser preferível a uma 

única abordagem” (ROSITO, 2000, p. 197). 

Essa percepção implica em pensar as aulas práticas como alternativa profícua para 

ampliar as situações de aprendizagem de ciências.  Entre as principais funções das aulas 

práticas Rosito (2000) cita: despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes 

em investigações científicas; desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender 

conceitos básicos; e desenvolver habilidades. A autora, retomando Hodson (1996), conceitua 

a aula prática como: 

Qualquer trabalho em que os alunos estejam ativos e não passivos. 
Atividades interativas baseadas no uso do computador, análise e 
interpretação de dados apresentados, resolução de problemas, 
elaboração de modelos, interpretação de gráficos, pesquisas 
bibliográficas e entrevistas, são alguns exemplos nos quais os alunos 
se envolvem ativamente. 

 

 Essa variedade permite ensinar ciências de modo criativo, possibilitando aos alunos 

estabelecerem relações entre suas ideias e as evidências científicas de maneira interessante 

(WARD, 2010). Tal entendimento acerca das possibilidades da utilização da aula prática se 

aproxima da visão de Perrenoud (2000), para quem a competência docente requerida 

atualmente vai além do domínio dos conteúdos, busca construí-los em situações amplas, 

aproveitando acontecimentos, partindo dos interesses dos alunos e favorecendo a apropriação 

ativa e a transferência de saberes. 

 Exemplificando, o lúdico como atividade prática tem grande potencial de motivação 

dos alunos, assumindo uma função lúdica e também educativa. O aprendizado não ocorre no 

modelo formal, o aluno busca a construção do conhecimento de forma dinâmica, interativa e 

não linear, servindo como aliado no trabalho do professor em sala de aula e transformando os 

estudantes em sujeitos ativos da aprendizagem (WARD, 2010). 

 Atualmente, alguns achados da neurociência podem colaborar para sustentar uma 

visão positiva das aulas práticas. Adotando o viés neurocientífico, as aulas práticas como 

estratégias de ensino privilegiam menos atividades mnemônicas e mais atividades 
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significativas, uma vez que fomenta a motivação, o interesse e a reconstrução do 

conhecimento através da multissensorialidade, sendo que podem tocar, sentir, ver, ouvir e/ou 

cheirar os diversos materiais explorados. Considerando que as aprendizagens derivam de 

interpretação advindos dos nossos processos perceptuais, originários da articulação entre 

sentidos e resgate de memórias anteriores, quanto maior o número de estímulos sensoriais 

envolvidos, maiores as chances de evocar informações armazenadas (CARVALHO, 2007).  

Entretanto, cabe acrescentar que aulas práticas que favoreçam a (re)construção do 

conhecimento,  podem otimizar a aquisição, manutenção e evocação das informações na 

memória. Como consequência, diferentes memórias podem ser formadas, o que, 

posteriormente, poderá fazer emergir uma maior confabulação cerebral em busca da evocação 

da informação, resultando em alterações que podem promover a complexidade da cognitiva 

(EYSENCK; KEANE, 2007). 

Para Moraes (2004) a aprendizagem não se resume ao acúmulo de informações, mas 

resulta de transformação, de mudanças estruturais oriundas de ações e interações que 

emergem de perturbações a serem superadas, progredindo mediante fluxos dinâmicos de 

trocas, análises e sínteses auto-reguladoras cada vez mais complexas no cérebro. O 

fundamento do entendimento está no conhecimento cotidiano e no conhecimento prévio do 

sujeito, e interfere na aquisição de novos conhecimentos. Dessa forma, o conhecimento 

científico pode promover um aperfeiçoamento gradual do conhecimento cotidiano, 

caracterizando uma aprendizagem que se estende à vida prática. 

 A partir do exposto, percebe-se nas aulas práticas uma alternativa para lidar com as 

especificidades de alunos. Esse tipo de aula pode ajudar no processo de interação na tríade 

professor, conteúdo e aluno, e ser útil para despertar e manter a atenção dos diferentes tipos 

de alunos.  

 

Aulas práticas e aprendizagens significativa: contribuições de Ausubel 

 

Em termos de Educação em Ciências, o princípio que norteia a promoção da 

aprendizagem de conceitos, está embasado na necessidade de conhecer e considerar o 

conhecimento prévio dos alunos acerca dos fenômenos que vivenciam no seu cotidiano. 

Partindo do que o aluno já sabe, é necessário ativar os conhecimentos que favorecem uma boa 

aprendizagem (GARCIA-MILÁ, 2004). Como aponta Borges , quando se deseja a 

reconstrução do conhecimento em ciências, as informações devem ser apresentadas de forma 

contextualizada e problematizadora, pois “ Um conhecimento só é incorporado quando se 
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encaixa, de modo estável, nas representações que os alunos já possuem ou, então, quando 

altera essas representações” (2000, p. 222). 

Ausubel em sua “teoria da aprendizagem significativa” busca explicar a aprendizagem 

escolar e o ensino sob uma perspectiva cognitiva, entendendo a aprendizagem como um 

processo de modificação do conhecimento. Dessa forma, reconhece a importância dos 

processos mentais no desenvolvimento da aprendizagem. Conforme o pensamento de 

Ausubel, os indivíduos possuem uma organização cognitiva interna, tendo como base os 

conhecimentos conceituais. A complexidade cognitiva se dá à medida que se estabelecem 

relações entre esses conceitos (SALVADOR e cols, 2000).  

De acordo com a teoria de Ausubel, para que ocorra a aprendizagem significativa, é 

fundamental que o indivíduo tenha conhecimento prévio sobre o assunto, caso contrário, não 

tem aprendizagem significativa, caindo, portanto, na aprendizagem mecânica, a qual não 

mobiliza a estrutura cognitiva e nem o conhecimento prévio do sujeito. Assim, a 

aprendizagem significativa precisa de um ponto de ancoragem, que é o conhecimento prévio 

sobre o tema. Caso o sujeito não tenha esse ponto de ancoragem, começa com a aprendizagem 

mecânica, e, posteriormente, passa a significar esse conhecimento mecânico.  

Conforme Ausubel, a aprendizagem escolar é originada em duas diferentes dimensões, 

a primeira se refere à forma como se organiza o processo de aprendizagem, ou seja, como o 

aluno recebe os conteúdos que deve aprender. Assim, pode ser aprendizagem por descoberta 

ou receptiva, sendo que na receptiva os conteúdos são dados prontos e na por descoberta 

aproxima mais da ação do aluno em “descobrir”. Enquanto que a segunda dimensão remete ao 

tipo de processos que intervêm na aprendizagem, que pode ser aprendizagem significativa ou 

mecânica. Nesse contexto, a aprendizagem é a partir da relação entre o novo material e os 

conceitos já presentes na estrutura cognitiva do sujeito. Estamos indo em direção à 

aprendizagem significativa quanto mais esse novo material estiver relacionado com algum 

aspecto da estrutura cognitiva prévia relevante para o sujeito (SALVADOR e cols, 2000). 

É o conteúdo desses conhecimentos prévios que, de diferentes modos, vai interpelar o 

saber codificado proposto pelo professor na relação didática. Conhecimentos prévios são 

aqueles anteriores ao ensino acerca de um saber. Os conhecimentos do aluno estão numa 

estrutura dinâmica, prontos a serem modificados, a serem adaptados, a serem integradas novas 

informações (JONNAERT; BORGHT, p.103). 

É justamente essa visão que torna possível defender o valor das aulas práticas através 

de uma aproximação da neurociência com os pressupostos de Ausubel. Como já foi 

mencionado anteriormente, o cérebro humano armazena informações na forma de redes 
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neurais, presentes em diferentes regiões do cérebro. A interação e as diferentes combinações 

possíveis dos cinco sentidos (audição, visão, tato, olfato e paladar) durante uma aula prática 

de caráter experimental, por exemplo, corresponde a uma aprendizagem mais complexa, uma 

vez que possibilita estimular diferentes áreas do cérebro para o processamento das 

informações. Como conseqüência, diferentes memórias podem ser formadas, o que, 

posteriormente, poderá fazer emergir uma maior confabulação cerebral em busca da evocação 

da informação, resultando na aprendizagem. Para Curran e Schacter (1997), citados por 

Eysenck e Keane (2007, p. 253), a integração maciça de informação pode influenciar 

positivamente o recordação de experiências anteriores e a aproximação entre essas, o que aqui 

podemos sustentar como possibilidade de gerar uma aprendizagem significativa. 

Nesse caso, esse tipo de aula pode favorecer a evocação de um dado conteúdo, pois 

fornece elementos que podem servir para reconstruir uma cena, um contexto. Quando se 

experiencia algo novo, o cérebro “procura” uma rede existente, a qual a nova informação se 

ajustará. Em situações de aprendizagem  em que os alunos lidam com conteúdos de maneira 

que possam estabelecer uma relação com as experiências e conhecimentos que já possui, as 

redes neuronais são reconfiguradas, ampliadas e fortalecidas. A aprendizagem que permite o 

aluno ligar nova informação às experiências não só  aumenta a complexidade das conexões 

neuronais,  mas também o potencial de retenção da informação. Quando dois ou mais 

neurônios são ativos ao mesmo tempo, eles ficam mais sensíveis, ou seja, mais aptos a se 

ativarem outra vez. Quanto mais vezes o padrão neuronal for ativado, mais eficiente se torna a 

sinapse (WOLF, 2004). 

O significado e a emoção são dois fatores que influenciam fortemente a capacidade do 

cérebro inicialmente prestar atenção à informação que chega e, posteriormente, desta atenção 

ser mantida. A informação nova faz sentido, ou tem significado, quando esta se ajusta a um 

padrão neuronal já existente. 

A percepção é o significado que atribuímos à informação. É influenciada pelos nossos 

conhecimentos prévios, ou seja, o cérebro interpreta as informações advindas dos sentidos, 

com base naquilo que ele conhece. Além disso, Squire e Kandel (2003) salientam que alguns 

fatores determinam se aquilo que é percebido será ou não lembrado depois: a importância que 

atribuímos ao fato, o grau em que podemos organizar e relacionar com o conhecimento que 

tínhamos e a facilidade com que podemos relembrar o material. 

Retomando aqui as idéias de Ausubel, a chave da aprendizagem significativa emerge 

na medida em que produz uma interação entre os novos conteúdos com conhecimentos que o 

aluno já possui,  as relações entre determinados conceitos e princípios apresentados com um 
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conceito ou uma proposição que já seja significativa para ele. A maneira como for 

apresentado o material, pode facilitar a articulação entre o conteúdo novo com a estrutura 

cognitiva do sujeito, otimizando sua incorporação com o novo conhecimento. Quando os 

alunos se esforçam para estabelecer relação entre ambos, a aprendizagem será mais 

significativa. Assim, dada a distinção entre seus conhecimentos prévios, cada estudante 

produzirá um encaixe particular para transformar o material em significado psicológico, 

transformando ambos, conhecimento prévio e o novo material em processo de aprendizagem 

(MARTÍN; SOLÉ, 2004).  

Dessa forma, é fundamental que as situações de ensino estimulem individualmente a 

aprendizagem significativa dos alunos, utilizando metodologias que permitam que cada um 

aprenda da maneira que é melhor para ele. Assim, o professor, além de ter o domínio dos 

conteúdos de natureza conceitual, precisa organizar suas aulas de modo que auxilie o aluno a 

transformar o conhecimento científico em  aprendizagem significativa, e aulas práticas 

guardam um grande potencial para isso.  

 

Considerações Finais 

 

Sem dúvida que perante as demandas cognitivas de diferentes alunos, cabe ao 

professore adotar metodologias e recursos de ensino variados, bem como ser o mediador da 

atividade dos sujeitos. Nesse caso, cabe ao docente propiciar situações de aprendizagem em 

que o estudante se envolva ativamente, não agindo pelo aluno, mas direcionando as suas 

ações com questionamentos, instigando e oportunizando que o individuo aja sobre o objeto de 

conhecimento em função de gerar aprendizagem significativa.  

Dessa forma, as aulas práticas podem ser são apontadas como eficiente metodologia 

de ensino, pois dada as possibilidades diversas desse tipo de aula, tem o potencial de envolver 

o indivíduo positivamente, contribuindo para manter e/ou e evocar informações na memória, 

subsidiando reconfigurações nas redes neurais para, dessa forma, atingir o objetivo de 

oportunizar uma aprendizagem significativa para os estudantes.  

No contexto da reflexão teórica apresentada, a neurociência emerge como um 

complemento para o entendimento de como ocorre a aprendizagem, não havendo a pretensão 

de minimizar a importância das contribuições das diversas teorias da aprendizagem já 

consolidadas, Concluindo, a partir da interlocução entre neurociências e educação, foi 

intenção de propor uma aproximação de saberes em prol de ampliar o olhar para a questão da 

aprendizagem.  
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Resumo 
Na atualidade, é importante que os professores assumam um novo papel frente à estrutura educacional, adotando 
novas metodologias e fundamentalmente, metas em termos de promoção da saúde. Assim, objetivamos 
proporcionar um curso de capacitação com temáticas envolvendo comportamentos alimentares e promoção da 
saúde através da metodologia da problematização. A pesquisa constou da Capacitação dos professores e 
construção da proposta de intervenção. Participaram 24 professores de Educação Física e 11 de Ciências. Após 
discussões entre os docentes, houve uma construção de proposta interdisciplinar com o tema “Vida Saudável”, 
finalizando com uma “Gincana Nutricional”. Logo, a estratégia empregada neste estudo, fez emergir um projeto 
interdisciplinar relevante ao contexto escolar, mostrando-se uma forma de capacitação de professores para 
abordagem dos temas relacionados. 
 
 
Palavras-chave: Capacitação. Metodologia da Problematização. Educação em Saúde. 
 
 
Abstract 
At present, it is important that teachers take a new role with the educational structure, adopting new 
methodologies and essentially targets in terms of health promotion. We aim to provide a training course with 
topics involving eating behavior and health promotion through the methodology of the problem. The research 
consisted of training of teachers and construction of the proposed intervention. Participated in 24 physical 
education teachers and 11 science. After discussions among teachers, there was a building interdisciplinary 
approach to the theme "Healthy Life", ending with a "Nutrition Bowl." Therefore, the strategy employed in this 
study gave rise to an interdisciplinary project relevant to the school, being a form of teacher training to address 
the issues. 
 
 
Keywords: Training. Methodology of Curriculum. Health Education. 
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Introdução 
 

 Sabendo do atual problema de saúde pública, relacionado ao crescimento das doenças 

crônicas decorrentes em especial da obesidade, e considerando que a mesma pode ser evitada 

através da adoção de hábitos e comportamentos de vida saudáveis, faz-se necessária que a 

educação para a promoção da saúde se inicie na escola, com indivíduos ainda em maturação 

física e psicossocial.  

 Sendo assim, apresentamos neste estudo uma proposta de inserção das temáticas 

relacionadas aos comportamentos alimentares adequados e promoção da saúde, por meio de 

uma capacitação de professores, utilizando como base a metodologia da problematização. 

Referencial Teórico 
 

 Segundo orientações previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998), que determinam a inclusão da pauta dos temas transversais no Ensino Fundamental, 

selecionou-se no presente estudo o tema saúde, a fim de atender à preocupação com este tema 

e o despertar da consciência da comunidade escolar. De fato, verifica-se que o nível de saúde 

das pessoas reflete a maneira como vivem, numa interação dinâmica entre potencialidades 

individuais e condições de vida. 

 De acordo com Righi et al. (2011), o tema alimentação saudável deveria ser discutido 

de forma mais ampla no ambiente escolar. Pois, quanto mais cedo se instalar hábitos 

alimentares corretos, maiores as probabilidades de permanecerem na vida futura. Neste 

sentido, a educação alimentar exige tempo longo de ação e a escola faz parte desse processo, 

intervindo na cultura e nas atitudes com bases cognitivas (CERVATO et al, 2005). 

 Dessa forma, a aplicação de um trabalho que visa à educação em saúde (ES) deve ser 

realizado nas escolas, na busca de assumir com plena consciência e responsabilidade os atos 

relacionados com a prevenção dos fatores de risco como, a atividade física e a alimentação 

adequada (BOOG, 1997). A escola é um ambiente propício para a aplicação de programas de 

ES, sendo a mesma um ambiente favorável para o processo educativo, pois além de ter maior 

contato com os alunos, está envolvido na realidade social e cultural de cada discente e possui 

uma similaridade comunicativa (CASTOLDI et al., 2010). 

 Assim, é importante que os professores assumam um novo papel frente à estrutura 

educacional, adotando novas metodologias e fundamentalmente, metas em termos de 

promoção da saúde, através da seleção, organização e desenvolvimento de experiências que 
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possam conduzir aos educandos a optarem por um estilo de vida saudável também quando 

adultos (GUEDES & GUEDES, 1993).  No entanto para que o professor possa assumir sua 

responsabilidade de agente transformador, existe a necessidade de capacitação de professores, 

a qual é identificada em inúmeros estudos (CORRÊA & BRAGA, 2003; NONOSE & 

BRAGA, 2008; DINIZ et al., 2010).  

 A capacitação de professores para ensinar e aprender Promoção e Educação em Saúde 

deve ser permanente. A educação continuada em saúde, como uma ferramenta da promoção 

da saúde deve ser entendida como uma estratégia para habilitar profissionais para planejar, 

desenvolver, avaliar e reestruturar os serviços, aos quais pertencem. Desta forma, um 

processo de educação continuada para professores, que visa à promoção da saúde no âmbito 

escolar deve partir de uma visão integral do ser humano, considerando-o em seu contexto 

familiar, comunitário e social (OPAS, 1996). 

 Corroborando, Demo (2002) afirma que os cursos de formação continuada de 

professores precisam ter como prioridade a aprendizagem do aluno, para isso o professor 

precisa estudar teorias e práticas de aprendizagem, ou seja, é necessário aprender a pesquisar 

estratégias ativas que ajudem na construção e reconstrução de conhecimento.  

 Desta forma, a metodologia da problematização (MP) se constitui em uma abordagem 

curricular inovadora, embora existente desde a década de 70, na qual os estudantes trabalham 

a partir de um problema que se situa em contextos cotidianos, tornando-os capazes de 

construir relações entre a ciência escolar e a ciência necessária para resolver problemas no 

mundo real (YAGER & MCCORMACK, 1989). De fato, segundo Folmer et al. (2009) , a 

mesma pode ser vista como uma estratégia de ensino e de aprendizagem, uma vez que  os 

alunos fazem suas próprias decisões sobre quais caminhos tomar nas suas investigações, as 

informações a recolher, e como analisar e avaliar estas informações.  

 Logo, a proposta deste estudo foi proporcionar aos professores um curso de 

capacitação com temáticas envolvendo comportamentos alimentares e promoção da saúde, 

utilizando como base a metodologia da problematização. 

 

Materiais e Métodos  
 

 O tipo de estudo foi qualitativo, com características de pesquisa de campo, descritiva e 

exploratória sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM/RS). O mesmo constou de uma Capacitação para professores e 

construção de uma proposta de intervenção.  
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 O primeiro passo deste estudo foi sensibilizar os professores das disciplinas de 

Educação Física (EF) e Ciências. Para tal, foi realizada uma capacitação de Junho a 

Dezembro de 2011 que consistiu em palestras e debates para conscientizar, fornecer 

informações e promover discussões e reflexões sobre o tema a fim de ter o apoio e, 

principalmente, a participação dos professores no processo de implantação das atividades 

pedagógicas voltadas para a ES acerca dos comportamentos alimentares.  

 Foram convidados todos os professores de EF e de Ciências da rede de ensino pública 

municipal de Uruguaiana, onde obtiveram suporte e a oportunidade de conversar sobre as 

dificuldades, as realizações e as expectativas que este tipo de trabalho pode oferecer. Logo, 

foi desenvolvida uma proposta de projeto interdisciplinar tornando-os desta forma 

multiplicadores desta pesquisa. 

 Desta forma, foi apresentada a MP aos professores, e lançado o desafio de desenvolver 

atividades interdisciplinares entre as áreas de Ciências e EF relacionadas à temática saúde 

com o auxílio desta metodologia. Para o trabalho com a MP, utilizou-se como base o esquema 

do arco elaborado por Charles Maguerez e apresentado por Bordenave & Pereira (1989). 

  

 Análise e Discussão 
 

 As elevadas taxas de obesidade, atividade física insuficiente e má alimentação em 

crianças e adolescentes brasileiros, representam uma oportunidade para a realização de 

intervenções que buscam a modificação deste quadro e a promoção da saúde (SOUZA et al., 

2011). Nesse contexto, em estudo realizado no município de Uruguaiana/RS por Lanes et. al. 

(2011), detectou-se 21% de sobrepeso e 12% de obesidade nos escolares com faixa etária de 

11 a 15 anos. Desta forma, a partir dessa realidade faz-se necessária a inclusão destas 

temáticas no contexto escolar, através dos educadores.   

 Assim, de acordo com Loureiro (1996a, b), é fundamental que o educador busque 

alternativas pedagógicas e curriculares que venham a melhorar o ensino, incorporando nas 

áreas já existentes e no trabalho educativo da escola, temas urgentes, a fim de proporcionar 

uma ES, onde não se limite a simples informações de assuntos de saúde, mas sim, promover 

mudança no comportamento da criança, tornando-a consciente do que é necessário à 

promoção e à conservação da sua saúde. Entretanto, devem estar devidamente capacitados 

para a abordagem destes temas, sendo este um dos objetivos deste estudo. 

 Corroborando, Gil-Pérez (2001) afirma que a aprendizagem de ciências deve se basear 

na proposição de problemas que levem em conta as ideias, habilidades e interesses dos alunos. 
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Estas atividades devem, portanto, ser acessíveis, de modo a permitir aos estudantes a análise 

da situação problemática, e que, sob a orientação do professor, possam formular hipóteses, 

estratégias de resolução de problemas e analisar os resultados obtidos na investigação, 

cotejando-os com os da comunidade científica. Deste modo, torna-se possível a realização de 

atividades de síntese que favoreçam o aprendizado pelos alunos (GIL-PÉREZ, 2001). 

 

- Perfil dos professores participantes e características das atividades proporcionadas na 

capacitação 

 

 Participaram do curso de capacitação 24 professores de EF e 11 de Ciências. Destes, 

40% trabalhavam a menos de 05 anos no magistério e 26% a mais de 20 anos. Com relação a 

suas cargas horárias, 66% desta amostra perfaziam 20h semanais, 26% trabalhavam 40h e 

apenas 8% com 60h semanais. No Quadro 1, são apresentadas as características das atividades 

desenvolvidas em cada encontro. 

 
Quadro 1: Principais Temáticas e atividades desenvolvidas no curso de capacitação de professores 

No do 
encontro 

Carga 
horária 

Temas discutidos Atividades realizadas No de 
participantes 

1 8h Acolhida e  
Metodologia da 
Problematização 

Dinâmicas em grupo, brincadeiras para 
descontração, socialização, reflexões e 
expectativas sobre a capacitação.  
Questionário, apresentação da MP, e 
explanação das atividades propostas ao 
curso. 

35 

2 4h MP, Saúde em geral Explanação do tema, atividades de 
conscientização e reflexão: Como anda 
a nossa Saúde? 

31 

3 4h MP, Sobrepeso e 
Obesidade em 
escolares 

Explanação do tema, apresentação de 
dados referentes a nossa população 
escolar e discussão.  

33 

4 4h MP, Sobrepeso e 
Obesidade em 
escolares 

Debate entre os professores de Ciências 
e Educação Física (EF) sobre: o quê 
enquanto educadores podemos fazer? 
Leitura, interpretação e discussão de 
artigos referentes ao tema. 

34 

5 4h Alimentação e 
Nutrição 

Palestra com a Nutricionista 
responsável pela merenda municipal e 
mesa redonda para discussão do tema. 

33 

6 4h Hábitos alimentares e 
Estilo de Vida 
saudáveis 

Atividades práticas e teóricas 
relacionadas ao tema (investigação, 
caça palavras, cruzadinhas, enigmas, 
gincana) 

31 

7 8h MP, Sobrepeso, 
Obesidade e projetos 
interdisciplinares 

Explanação do tema, discussão em 
pequenos grupos e troca de ideias entre 
os mesmos. Elaboração pelos 
professores de projeto interdisciplinar 
com a utilização da MP. 

35 
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8 4h MP, Sobrepeso e 
Obesidade 

Apresentação do projeto 
interdisciplinar elaborado pelos 
professores e questionário. 

31 

Fonte: os autores, 2011. 

 

 Sabe-se que apesar dos professores deste estudo acreditarem ser de extrema 

importância a abordagem de temas sobre saúde na escola, trabalhos apontam a dificuldade 

que os mesmos atribuem a este tipo de abordagem, no que remete a aplicação e o 

desenvolvimento dos temas de saúde nas escolas (FERNANDES, ROCHA & SOUZA, 2005; 

SANTOS & BÓGUS, 2007). Os mesmos salientam a “difícil missão de vencer o conteúdo” 

paralelamente ao desenvolvimento destas atividades, considerando também a extensa carga 

horária nas escolas.  

 Neste contexto, Mohr & Schall (1992) discorrendo sobre o quadro do ensino de saúde 

nas escolas brasileiras de ensino fundamental, salientam também o despreparo dos professores 

nesta área de conhecimento, a falta de qualidade da maioria dos livros didáticos disponíveis e 

a escassez de materiais alternativos, como indicadores negativos para efetiva ES na escola. 

Complementando estas questões, Nehring et al. (2002) afirmam que a falta de relação entre o 

Ensino das Ciências e a realidade vivenciada pelos alunos faz com que estes tenham um 

menor engajamento no processo de aprendizagem. 

 No entanto, cabe ao educador superar tais obstáculos (LIMA & VASCONCELOS, 

2006) e como afirmam Prestes & Lima (2008) para obtermos mudanças em sala de aula e com 

os alunos, é necessário que o professor busque recursos que qualifiquem as aulas e as torne 

um lugar de prazer e de condições facilitadoras de diferentes aprendizagens. 

 

- Proposta interdisciplinar  

 

 Com base no exposto acima, após discussões entre os docentes, houve uma construção 

coletiva de proposta interdisciplinar baseada na MP, com o tema “Vida Saudável”, tendo a 

seguinte programação; 

 1ª Fase: Procedimento para medição, pesagem e tabulação de dados para verificação 

do IMC; 

 2ª Fase: Pesquisa: alimentação em casa e na escola; 

 3ª Fase: Estudo dos Alimentos: Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, 

aminoácidos e suas funções no organismo; 

 4ª Fase: Confecção de Jogos Didáticos relacionados ao tema; 
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 5ª Fase: Reorientação Alimentar e Atividades Físicas relacionadas. 

 

 Para finalizar as atividades realizou-se uma “Gincana Nutricional”, com provas 

relacionadas aos próprios trabalhos, a fim de verificar o nível de conhecimento adquirido. 

 A seguir apresentamos algumas das provas realizadas na Gincana: 

 Descobrir qual é o alimento e identificar se ele é saudável ou não saudável; 

 Reunir 6 pessoas: 3 para tentar alcançar o  maior (300 kg) e 3 para o menor peso 

estipulados (150);  

 Perguntas e Respostas sobre o tema do projeto, desenvolvido nas disciplinas e nos 

grupos; 

 Fazer uma salada de fruta com no mínimo 5 frutas diferentes, destacando as vitaminas 

presentes nos alimentos;  

 Preencher a Pirâmide Nutricional, colando as figuras representando os alimentos; 

 Elaboração de Paródia com o tema Vida Saudável.  

 

 Assim, esta gincana foi aplicada para alunos do 8o ano do ensino fundamental, nas 

disciplinas de Matemática, EF e Ciências, por meio dos professores participantes da 

capacitação.  

 O Ministério da Saúde (2000) descreve o trabalho educativo como um importante 

componente da atenção à saúde, pressupõe troca de experiências e um profundo respeito às 

vivências e à cultura de cada um. Possuindo um potencial revolucionário, sendo capaz de, 

quando bem realizado, traduzir-se em resultados incomensuráveis para a promoção de uma 

vida saudável (OLIVEIRA, 2009).  

 Neste sentido, verifica-se que o desenvolvimento das atividades de ES na assistência a 

crianças e adolescentes merece ser priorizado e planejado, com o objetivo de promover 

mudanças de comportamentos, pela adoção de práticas sistemáticas e participativas. Também, 

a preocupação e a responsabilidade na valorização de conhecimentos relativos à autoestima e 

à identidade pessoal, ao cuidado do corpo, à valorização dos laços afetivos e à negociação de 

atitudes e todas as implicações relativas à saúde da coletividade são compartilhadas e 

constituem um campo de interação na atuação escolar. 

 Nesse ambiente, o educador deve ser um facilitador, que saiba utilizar várias 

estratégias de ensino, contribuindo para a melhoria da alimentação das crianças (DAVANÇO 

et. al., 2004; BIZZO & LEDER, 2005). Para tal, deve também possuir conhecimentos e 
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habilidades sobre promoção da alimentação saudável, procurando incorporá-los ao seu fazer 

pedagógico.  

 A complexibilidade do mundo atual exige o desenvolvimento de práticas 

interdisciplinares de ensino com a finalidade de alcançar um novo tipo de pensamento, além 

de fortalecer e contribuir para uma formação mais comprometida com a realidade.  Conforme 

Fazenda (2009) toda disciplina científica, ao menos em sua origem, nasce de uma 

interdisciplina, porém a re-exploração das fronteiras das mesmas e as zonas intermediárias 

entre elas remetem ao cuidado na organização dos saberes e dos conhecimentos científicos. 

 No entanto, vale ressaltar que o professor pode adotar, no seu cotidiano, técnicas 

inovadoras, sofisticadas tecnologias, mas se isso não estiver perpassado por mudança interior, 

mudança básica em seu modo de conceber educação, isso de nada servirá. De nada valerá 

adotar nova concepção pedagógica se ela não alterar sua prática (GENOVEZ et al., 

2005).Também, é importante salientar que a formação de ambientes saudáveis no contexto 

escolar é necessária, com o desenvolvimento de projetos que contemplem estas questões, a 

exemplo da atividade supracitada.  

 Assim, a promoção de hábitos saudáveis em crianças e adolescentes possui relevância 

estratégica e deve ser encarada como prioridade por todos os setores sociais. De fato, por 

congregar a maioria das crianças e adolescentes de um país, a escola representa um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento dessas ações (PETERSON & FOX, 2007). 

 Nesse sentido a MP pode ser uma ferramenta metodológica eficaz, pois como afirmam 

Bordenave & Pereira (1989) “usa-se a realidade para aprender com ela, ao mesmo tempo em 

que se prepara para transformá-la” (p. 25). Além disso, a mesma não requer grandes 

alterações materiais ou físicas na escola, as mudanças são na programação da disciplina o que 

requer alterações na postura do professor e dos alunos para o tratamento reflexivo e crítico 

dos temas e na flexibilidade de local de estudo e aprendizagem, já que a realidade social é o 

ponto de partida e de chegada dos estudos (BERBEL, 1998).  

 Assim, a busca por metodologias ativas, que utilizam a problematização como 

estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente pode ser 

uma opção de aprendizagem significativa. Pois diante do problema, ele se detém, examina, 

reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas (MITRE et al., 2008). 

 Logo, os resultados do presente estudo podem servir como base para que outras 

pesquisas enfoquem o ensino de ciências, a partir da realidade do aluno, numa perspectiva 

lúdica e interdisciplinar. Por fim, é também fundamental que as intervenções realizadas sejam 

sistematizadas, acompanhadas e avaliadas, e seus resultados disseminados. Desta forma, 
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auxiliarão na obtenção de maior qualidade de vida e saúde na população brasileira 

(SCHMITZ et. al., 2008). 

 

 Considerações Finais 
 
 A estratégia empregada neste estudo, fez emergir um projeto interdisciplinar relevante 

ao contexto escolar. No entanto, foi uma tarefa complexa aos educadores, demandando a 

necessidade de pensar e refletir questões. Ressalta-se que o uso da MP neste estudo foi de 

grande valia para a realização desse trabalho, sendo um método útil para temas urgentes como 

os temas transversais. 

 Logo, acredita-se que com a execução desta proposta e através dos resultados obtidos, 

foi possível apresentar novas perspectivas na melhoria do ensino na área de EF e Educação 

em Ciências, afim de, incentivar um trabalho interdisciplinar com temas urgentes como a 

saúde, visando uma ES no contexto escolar. Todavia, deve-se ainda considerar que a ES é um 

processo continuado, e os temas relevantes para a comunidade escolar devem ser incluídos no 

currículo, tratados ano a ano, com níveis crescentes de informação e integração a outros 

conteúdos.  
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CONCEPÇÕES INICIAIS DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO 
PAMPA - UM ESTUDO TEÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

DAS CARACTERISTICAS ACERCA DOS BIOMAS NA REGIÃO SUL 
 
 

Mauricio Aires Vieira1  
Jane Schumacher2  

Alan Dutra de Melo3  
 
  
Resumo   
Este estudo analisou, partindo da Educação Ambiental, os conceitos e as características dos biomas, focando 
inicialmente na cidade de Jaguarão; e posteriormente se alastrando para cidades vizinhas e fronteiriças do Brasil 
e Uruguai. Este recorte traz uma pequena discussão inerente a Educação Ambiental e a tipologia dos biomas, em 
forma embrionária, pois, se caracteriza pela discussão inicial e teórica do tema ora em tela, demonstrando ser um 
estudo importante de sustentabilidade e da ação do ser humano sobre a natureza e suas co-relações com a região 
de fronteira para futuramente inserção nos ambientes do Centro de Interpretação do Pampa – órgão 
complementar da UNIPAMPA, em construção nas antigas Ruínas da Enfermaria no município ora citado e, 
ainda, inserção nos contextos escolares do Município. Em regiões fronteiriças geralmente tais discussões são 
afloradas, uma vez que temáticas ambientais se entrelaçam com conhecimento científico e as vivências do 
indivíduo no seu espaço de inter-relação. Tal premissa justifica o presente trabalho, uma vez que é impar o 
conhecimento do bioma característico da cidade de Jaguarão e Região Sul, tendo em vista a região fronteiriça e a 
criação do Centro de Interpretação do Pampa, que será umas das maiores ferramentas de Educação 
Patrimonial/museológica da região e conseqüentemente de Educação Ambiental.  
 
Palavras-chave: Biomas. Sustentabilidade. Educação Ambiental.  
 
 
Abstract  
Starting from the Environmental Education, this study analyzed the biome concepts and characteristics, firstly at 
Jaguarão city and then it spread to other cities around at the border of Brazil and Uruguay. It brings a little 
discussion about Environmental Education and the biome typology, in its embryo form yet, for it is characterized 
by the initial and theoretical discussion about the theme which shows to be an important study for sustainability 
and human action  over the nature and its co-relation with the border region in order to insert it in the Pampa 
Understanding Center – a UNIPAMPA facility, nowadays being built at the Infirmary  ruins in Jaguarão, and 
also insert it in the county school contexts. Such discussions emerge at frontier regions, once such environmental 
issues intertwine with scientific knowledge and the individual experiences in its inter-relation space. Such 
premise vindicate the study once Jaguarão and southern region biome characteristic knowledge is unique, in 
view of  Pampa Understanding Center which will be one of the region biggest Heritage Educational Tools/ 
Museological and consequently of Environmental Education.  
 
     
Keywords: Biome. Sustainability. Environmental Education.  
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Introdução  

 Este trabalho visa demonstrar um estudo inicial sobre os biomas e a sustentabilidade, 

com enfoque a partir da Educação Ambiental (EA) em regiões de fronteira. O estudo suscitou 

a partir de discussões do Curso Tecnológico em Gestão do Turismo da Universidade Federal 

do Pampa (UNIPAMPA), do Campus Jaguarão e da implantação do Centro de Interpretação 

do Pampa (CIP), órgão complementar em fase de construção e solidificação no município, 

além de ações do PET-Pedagogia4 e PIBID - Educação Ambiental5. A cidade é considerada 

histórica e por estar em região de fronteira, e tem no turismo e áreas aderentes uma 

importante fatia a ser pesquisada e contribuir para a discussão desta temática. Nesse sentido, o 

estudo ainda em fase teórica servirá de subsídios para futuras pesquisas, principalmente neste 

momento, em que o CIP6 está sendo idealizado e implantado.  

 Nesse contexto, o mote central do CIP é a singularidade da paisagem física e humana 

do que se chama Pampa, no quadro da experiência brasileira. Trata-se de um Centro no qual 

os visitantes poderão vivenciar as especificidades e as riquezas da natureza, da cultura e da 

história irrepetível da região. O objetivo maior deste Centro é fazer com os indivíduos 

mergulhem no universo do Pampa, através de experiências afetivas e intelectuais relacionadas 

aos diferentes âmbitos da vida e da cultura local (principalmente em regiões de fronteira). 

 Nesse contexto, a EA e a sustentabilidade serão aspectos importantes e primeiros a 

serem incorporados na discussão inerentes aos biomas. Essa discussão é uma das primeiras 

que serão incorporados, que abrirão caminhos para outras que efetivarão as mudanças 

científicas, culturais, sociais e turísticas do município. A abordagem deste tema em região de 

fronteira constitui uma identidade, ao mesmo tempo singular e nacional. A região de Jaguarão 

foi cenário de guerras e lutas que, de certa forma, desenharam os limites do território 

brasileiro com as suas dimensões continentais. Lugar de heroísmo e luta pela nacionalidade. 

Mas, também, uma experiência, avant la lettre, de integração, que antecipou em séculos o 

Mercosul.    

 

 

 

 

 

 
4Programa de Educação Tutorial, tutorado pelo prof. Dr, Maurício Aires Vieira.  
5 Programa de Iniciação à Docência, coordenado pela prof. Dra. Jane Schumacker.  
6O CIP está configurado com a concepção e fundamentação das bases museológicas e museográficas que será gerenciado pela UNIPAMPA. 
O IPHAN  liberou de 7 milhões de reais para o projeto iniciar a sua implantação. O Centro organizará um vasto conjunto de informações a 
partir de alguns eixos centrais. O primeiro deles é a singularidade da paisagem natural do Pampa, com seus ecossistemas. Lugar no qual, sob 
aparente homogeneidade, encontra-se uma rica e diversa vida pulsante, que deve ser conhecida, valorizada e defendida.   
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Referencia Teórico  
 
Evolução da Educação Ambiental  

 Para entendermos este processo que tem como ponto de análise bioma e a 

sustentabilidade, tendo com enfoque EA em regiões de fronteira é importante  retornarmos 

que nos anos 70 a EA se constitui como corpo graças a caminhada neste campo gerada pelos 

grupos sociais que delinearam sua atuação e sua função. Conforme Lima (2009), a Educação 

Ambiental no Brasil toma impulso muito forte graças a união dos organismos internacionais 

(ONU, UNESCO), instituições científicas e educacionais, os movimentos sociais e as ONGs 

ambientalistas. Segundo Saito (2002) inicialmente a EA preocupa-se com aspecto da natureza 

essencialmente em detrimento às discussões articuladas às questões políticas e 

socioeconômicas. Neste contexto é que afirma-se nas suas origem a EA se encontra 

subordinada ao modelo das ciências da natureza, onde  componentes ecológicos/biológicos se 

impõem a outros, porque os discursos iniciais dos grupos que a constituíram se atrelavam à 

proteção da natureza, direcionando-se com maior frequência à contemplação da natureza, do 

que a sua interação. (LOUREIRO, 2006, GONZALEZ-GAUDIANO 1997). A EA no Brasil 

na sua gênese foi alimentada por uma ação essencialmente conservadora e tecnicista. Neste 

sentido:   
“[...] a interpretação e o discurso conservacionista que conquistou a hegemonia do 
campo da EA no Brasil em seu período inicial foi vitoriosa entre outras razões, 
porque se tornou funcional às instituições políticas e econômicas dominantes, 
conseguindo abordar por uma perspectiva natural e técnica que não colocava em 
questão a ordem estabelecida. Inspirado por uma perspectiva de pretensa 
neutralidade ideológica, que não problematizava os aspectos políticos, econômicos e 
éticos da questão ambiental e não exigia mudanças profundas na vida social, o 
conservacionismo pôde ser assimilado pacificamente, sem grandes traumas”. 
(LIMA, 2009, p. 150‐151).  

  
 Outro forte aliado neste período foi à ideologia do desenvolvimentismo. Pensamento 

este que influenciou também os grupos da esquerda brasileira e foi responsável por uma 

compreensão errônea que entendia as questões ambientais de maneira desarticulada e 

antagônica às questões sociais. Afirma Lima (2009) que com o amadurecimento da 

experiência e do debate ambiental e político que ambientalistas e membros dos movimentos 

sociais compreenderam que as questões sociais e ambientais não eram dissociadas, nem 

antagônicas, mas complementares.   

 Um novo fenômeno surge nos anos 80 no Brasil: a redemocratização. Têm-se a 

efervescência e emergência de movimentos sociais, ações comunitárias e debates em torno 

desta questão com novos conceitos, novas roupagens. A EA toma corpo legal. Com a Lei 

Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 tem-se a Política Nacional do Meio Ambiente que 

define que a EA deveria ser ofertada em todos os níveis de ensino e também na comunidade 
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ou seja a EA é compreendida como resposta aos problemas ambientais, ideia enfatizada por 

Morales (2008). Com a Constituição de 88 a EA é dever do Estado. No artigo 225, Capítulo 

VI:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo‐se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê‐lo e 
preservá‐lo para as presentes e futuras gerações.  

 
  
 No parágrafo primeiro, inciso VI, está explicito que o Poder Público deve “promover a 

EA em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente. Para fortalecer as ideias expressas neste documento legal, a estratégia foi criar mais 

instrumentos para legitimar a proposta no âmbito federal, estadual e municipal. É neste 

período que ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992. No tocante a EA, conforme Morales (2008) 

tem-se Agenda 21, o Tratado das ONGs e a Carta da Terra, utilizada até hoje como referência 

por muitos educadores ambientais.  

 Também neste período é criado as Redes de EA com o intuito de estimular a formação 

e ser um elo entre instituições e demais pessoas. Surge em 1994 o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA) que busca discutir  no  Brasil a partir de uma ótica de  “[...] 

na perspectiva de aprofundamento e sistematização, bem como de nova visão da relação ser 

humano e natureza ao evidenciar a compreensão integrada do meio ambiente.” (MORALES, 

1998, p. 21). É com a Lei Federal nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que indiretamente evidencia a necessidade de um trabalho envolvendo as questões 

ambientais no currículo escolar. Com a os Parâmetros Curriculares Nacionais 1997 (PCNs), 

conforme Saito (2002) é contrária ao  Conselho Federal de Educação de 1987 de não 

constituir a EA como disciplina específica, tendo adquirido em sua formulação final o caráter 

de tema transversal [...]”. Transversalidade neste sentido, vem afirmar a  necessidade de 

realização de um trabalho interdisciplinar, no qual há a integração e o diálogo entre as 

diferentes áreas do conhecimento.   

 Neste intuito a  Lei nº 9.795/99 reafirmar a necessidade da interdisciplinaridade, em 

seu artigo 10:  
Art. 10º A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino 
formal.  
§ 1º A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no 
currículo de ensino”.  
 

Assim o Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 09 de janeiro de 2001, Lei nº 

10.172/01, contempla a EA a partir de uma perspectiva interdisciplinar, posicionando‐se a 
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favor da construção de um currículo integrado: “28. A Educação Ambiental, tratada como 

tema transversal, será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente em conformidade com a Lei nº 9.795/99”.  

 É notável o avanço trazido pela Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 

9.795/99, no debate em torno da EA no Brasil, apesar de sua regulamentação ter sido feita 

somente em 2002, pelo Decreto 4281/02. Tendo em vista este intervalo Morales (2008, p. 22) 

afirma que no ambiento político a EA está atrelada aos interesses político de seus representantes e 

dos partidos vigente no âmbito nacional, mas com a Lei nº 9.795/99 tem-se um avanço no cenário 

brasileiro, onde se tem um reconhecimento político das questões ambientais. (SAITO, 2002). 

Neste sentido o caráter interdisciplinar e integrado da Política Nacional de Educação Ambiental, 

no artigo 5º, inciso I, que expressa que o desenvolvimento de uma compreensão integrada de meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.  

 Apesar do avanço observado no âmbito político e legal entorno da EA sua prática 

como “educativa socioambiental crítica” (MORAES 1998) no sentido de contribuir para a 

formação de sujeitos capazes de participar de modo autônomo e consciente nos diferentes 

espaços sociais e políticos, promovendo mudanças na sociedade, para torná‐la mais justa, 

ética e ambientalmente sustentável ainda é um processo e, neste sentido o Centro de 

Interpretação do Pampa configura-se em uma alternativa para sua efetivação nos diversos 

contextos educativos.    

 

Centro de Interpretação do Pampa (CIP) 
  
 O CIP como equipamento complementar da UNIPAMPA surge da parceria entre 

Instituição, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e Prefeitura 

Municipal de Jaguarão, conforme Ribeiro e Mello (2011), trata-se de um esforço direcionado 

a preservação patrimonial com enfoque ambiental em virtude da ampliação do conceito de 

patrimônio cultural em especial à partir da portaria 127/2009 do IPHAN (2009) que trata da 

chancela da paisagem cultural. O local onde está sendo construído o CIP foi construído ao 

final do século XIX, finalizado em 1883 e funcionou com suas funções originais até meados 

do século XX. O imóvel após perder o seu uso original passou por outras funções como 

escola e mesmo uso militar durante a ditadura militar de 1964 a 1985, mas no decorrer da 

década de 1970 sofreu um processo de abandono cujo ponto alto foi um saque realizado pela 

população que retirou telhas, madeiras, aberturas e tudo mais que foi possível. Após na 

década de 80 na cidade de Jaguarão foi executado com apoio da comunidade e da Faculdade 

de Arquitetura de Urbanismo da UFPel o Projeto Jaguar que permitiu a identificação 
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preliminar do patrimônio arquitetônico da cidade incluindo as Ruínas da Enfermaria Militar, e 

que culminou no ano de 2011 com o reconhecimento de grande parte do centro urbano da 

cidade como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN em virtude dos valores 

históricos e paisagísticos do sítio urbano. Antes disto as Ruínas da Enfermaria Militar passou por 

um processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual – IPHAE 

RS em 1990, e neste período foi edificado um parque na área em questão e que foi novamente 

depredado. Convém destacar neste processo o envolvimento e apoio da comunidade para a 

realização do centro, conforme Figura 1, no ano de 2009 a população abraçou as Ruínas da 

Enfermaria em apoio à contratação do projeto arquitetônico e de expografia que foi realizado pela 

empresa Brasil Arquitetura, responsável dentre outros trabalhos pelo Museu do Pão existente na 

cidade de Ilópolis – RS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Fig. 1 Ruínas da Enfermaria, momento do “Abraço em defesa do Centro de Interpretação do Pampa”. 2009. Fonte: 
http://secultjaguarao.blogspot.com.br/2009/08/imagens-do-abraco-enfermaria.html acesso em 05/08/2012.   
  
 Hoje o bem em questão é integrante do Campus Jaguarão e, recebe investimentos 

através do PAC Cidades Históricas, com recursos do Ministério da Cultura e Ministério da 

Educação e deve abrigar um equipamento científico singular onde as narrativas que envolvem 

as questões da EA e patrimonial no contexto fronteiriço do Brasil meridional encontrarão um 

ponto de apoio para a comunidade local, visitantes e objeto de estudo e divulgação cientifica 

envolvendo as 10 unidades da Unipampa. Portanto, o CIP é um espaço em construção, 

destinado às diversas manifestações culturais que promovam o modo de ser e de viver no 

pampa através da pesquisa acadêmico-científica e à experiência sensorial e estética sobre o 

Bioma Pampa, sua história e seus habitantes, a fronteira e suas lutas, a natureza e a cultura.  

 O CIP abrigará salas de exposições com conteúdo multimídia, salas de pesquisa, 

auditório subterrâneo, espaço de convivência e anfiteatro a céu aberto, além de prédio de 
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apoio técnico e administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – projeto do Brasil Arquitetura 

 

Bioma Pampa  
 
 A origem da cultura gauchesca, seus campos de pastagem para o gado de corte e a 

criação de ovelhas retratam a paisagem tradicional do RS, denominada Pampa. É nativa desta 

região a figura do autêntico gaúcho, personagem de usos e costumes semelhantes aos irmãos 

argentinos e uruguaios. A roda do mate-amargo, o churrasco, o cavalo e ao amor 

incondicional à terra são características que definem o povo Sul-Rio-Grandense na essência e 

que serão abordados no CIP. O Bioma7 Pampa também conhecido como campos sulinos ou 

campos do sul, ocupa uma área de mais de 176 quilômetros quadrados do território nacional 

do qual representa 2,07% e cerca de 60% da área do Rio Grande do Sul, expandindo-se 

também em territórios da Argentina e do Uruguai. Possui uma vegetação composta por 

gramíneas, plantas rasteiras e algumas árvores e arbustos próximos aos cursos d’ água e, 

segundo o Ministério do Meio Ambiente, apresenta quatro conjuntos de fitofisionomias 

campestres naturais (paisagens predominantes): o Planalto da Campanha; a Depressão 

Central, O Planalto Sul-Riograndense e a Planície Costeira. Apesar de ser o menos complexo 

dos biomas brasileiros, apresenta uma biodiversidade bastante rica e particular, inclusive com 

a ocorrência de espécies endêmicas. Inexistem pesquisas sobre suas riquezas naturais, mas, 

estudos nos campos gaúchos já registraram cerca de 3 mil espécies vegetais, 450 só de 

diferentes tipos de capim, 100 tipos de mamíferos, 476 de aves e 50 de peixes8.   

 

 
7 É uma unidade biológica ou espaço geográfico caracterizado de acordo com o macro clima, a fito fisionomia (aspecto da vegetação de um 
lugar), o solo e a altitude específicos. (FARIA, 2012) É formado por todos os seres vivo de uma determinada região, cuja vegetação tem 
bastante similaridade e continuidade, com um clima mais ou menos uniforma, tendo uma história comum em sua formação. Por isso tudo sua 
diversidade biológica também é muito parecida (MALVEZZI, 2012)  
8 Extraído do PPC do Curso de Licenciatura em Geografia, do Campus Jaguarão, ainda no prelo, para avaliação no Conselho Universitário.  
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 Além da supressão gradativa dos campos nativos, são conseqüências desse tipo de 

ocupação: a diminuição da fertilidade dos solos, a erosão, a compactação do solo, a perda da 

matéria orgânica e a desertificação. “Pastagens, campos, pecuária e agricultura são imagens 

comumente identificadas com o Bioma Pampa” (CAMINHA, 2010) que “é o berço da cultura 

gaúcha, o lugar exato onde o Brasil deixa de ser um pouco brasileiro para se aproximar mais 

de nossos vizinhos” (MALVEZZI, 2012). Para Gularte9 (2008), esse bioma possui uma vocação 

turística, pois além de ser único no Brasil, é o cenário mais típico do Rio Grande do Sul, 

abrangendo as Regiões da Campanha e da Fronteira Sul Gaúcha, parte das Regiões Missões, 

Central e da Planície Costeira do Estado.  Assim seu uso turístico poderá servir de fonte de renda 

e de proteção ambiental através dos programas de turismo rural, eco-turismo e turismo de 

aventura além do turismo contemplativo (observação da fauna).  

 Nesse contexto e, considerando que a Unipampa foi criada para minimizar o processo 

de estagnação econômica e promover o desenvolvimento sustentado da sua região de 

abrangência através de ações de ensino, pesquisa e extensão e considerando também que “não 

há como promover o desenvolvimento sustentável senão adaptado a cada bioma” (CAPRA, 

apud MALVEZZI, 2012), evidencia-se a importância de estudos para implantação nos 

ambientes do CIP destas discussões com vistas à promoção da melhoria da qualidade devida 

da comunidade regional aliada à recuperação, conservação e preservação de seu ambiente. 

Isto porque seus estudos poderão contribuir para utilização de forma sustentável do 

patrimônio regional, incentivando sua conservação e buscando a formação de uma 

consciência ambientalista através da interpretação do ambiente promovendo o bem estar das 

populações envolvidas. O conhecimento da “riqueza do Bioma Pampa pelas comunidades 

locais e regionais promove a sensibilização para a preservação podendo conduzir a ações de 

recuperação, preservação, e utilização sustentável dos ambientes naturais, sociais e culturais” 

(GARCIA e outros, 2012).  

 Podemos definir bioma como sendo um conjunto de ecossistemas que funcionam de 

forma estável. Alguns especialistas definem o bioma como conjunto de vida, que se constitui 

por vegetação, animais e clima, ou seja, um bioma é formado por todos os seres vivos de uma 

determinada região, com suas espécies animais e vegetais e com um clima mais ou menos 

uniforme. Os biomas possuem um tipo principal de vegetação, sendo que num mesmo bioma 

podem existir variados tipos de vegetação. A data de 17 dezembro foi instituída pelo 

Ministério do Meio Ambiente como Dia Nacional do Bioma Pampa.  

 O Pampa somente existe no Rio Grande do Sul e ocupa 63% do território do estado, 

estendendo-se pelo Uruguai e Argentina. A palavra “PAMPA” é de origem indígena para 

designar pradarias – superfícies planas cobertas de vegetação rasteira (capturado em  
9Secretario de Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2008.  
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www.estadao.com.br). Conforme Oliva e Giansanti (1999) os pampas gaúchos ou sulinos, 

com 176 mil quilômetros quadrados no Brasil, no estado do RS e faixas do território vizinho 

(Uruguaia e Argentina), e hoje estão sob forte ameaça dos areais. Por muitos anos o Pampa foi 

destinado à produção agropecuária e criação de gado.  Na eminência de sua total destruição, um 

novo olhar é dado ao Pampa e em 2004 é considerado pelo Ministério do Meio Ambiente como 

um Bioma, o Bioma Pampa (capturado em www.defesabiogaucha.org, 2009), e agora terá seu 

“real valor” ao ser incorporado ao CIP como uma linha de estudo.  

  
Material e Método  
 
 Este estudo, em sua primeira, fase é essencialmente teórico, reportando aos aportes 

que servirão de subsídios para incorporação das discussões no momento de “pensar” e 

estruturar os eixos em que o CIP irá ser um irradiador de conhecimentos. Conforme 

Hernández et al (1999) o quadro teórico dentro de uma pesquisa cumpre várias funções dentro 

do trabalho, devendo ser o principal momento de reflexão e apropriação de subsídios que, 

posteriormente, embasarão toda pesquisa. Com base nas argumentações de Hernández et al 

(1999) justificamos que o quadro teórico desta pesquisa é ímpar para uma das linhas de 

atuação do CIP do Campus Jaguarão.  

 Reuniões com a equipe que está elaborando o projeto arquitetônico são freqüentes e já 

fora construída uma maquete digital mostrando as potencialidades do Centro. Neste momento 

estamos em fase de estruturação de um Núcleo Gestor que estudará e elaborará o Regimento 

do CIP, abarcando, então todos os espaços e destinação de linhas de atuação/pesquisa, tais 

como sala verde, paisagens, vestimentas, arqueologia, antropologia. O Estudo também está 

com pesquisa em andamento com bolsistas do PET-Pedagogia e PIBID - Educação 

Ambiental, em que os bolsistas estão capturando as concepções dos munícipes que residem ao 

redor do espaço em que está sendo construído o CIP e com as movimentações e suas 

conseqüentes modificações de paisagem e estrutura do cotidiano destes sujeitos.   

  
Análise e Discussão: o quadro teórico subsidiário para as discussões das áreas de 
pesquisa do CIP a partir da EA focando no Bioma Pampa  
 
 Hoje o ambiente é percebido envolvendo  todas as relações que o ser humano e o meio 

no qual está inserido são capazes de alcançar, em todos os seus aspectos (turísticos, 

econômicos, sociais, culturais, éticos, estéticos e ecológicos) e a natureza é apenas uma dessas 

possibilidades. No entanto, é um aspecto decisivo e com a implantação do CIP se tornará uma 

ferramenta excepcional para tais discussões. Entre outras questões, fica clara, a necessidade 

de a temática sustentabilidade ser incorporada pelo poder público e reconhecer todas as 
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variáveis que o ambiente aponta nestas relações, principalmente em regiões de fronteira. Tal 

atitude teve como justificativa o fato de que as questões que envolvem o ambiente dizem 

respeito a toda a sociedade e, portanto, o poder público em regiões de fronteira não poderia 

omitir-se desta discussão, na medida em que a formação do indivíduo precisa ser a mais ampla e 

universal possível: razão primeira da constituição do CIP conforme relatos de antigos gestores e 

documentos ainda em fase de análise e apreciação.  

 Para Reigota (1994) o trabalho com temas ligados ao ambiente e as questões de 

sustentabilidade não está vinculado a simples transmissão de conhecimentos sobre a natureza, 

mas sim à possibilidade de ampliar a participação política dos indivíduos. Considerando que a 

Educação surge e se consolida num momento histórico de grandes mudanças no mundo, ela 

tende a questionar as opções políticas atuais e o seu próprio conceito, exigindo-lhe, por 

princípio, criatividade, inovação e criticidade. Nesta concepção o CIP é criado e abre o espaço 

para o diálogo, construção das identidades de um povo e de percepções ambientais e 

patrimoniais. Pode-se considerar que percepção ambiental é o processo cognitivo que levará à 

formação de conceitos e idéias sobre o ambiente, sendo este processo, resultado dos 

conhecimentos repassados pelo ensino formal e não-formal e por aqueles oriundos de 

experiência de vida, a qual depende de inúmeras variáveis (situação econômica, tipo de 

atividade, trabalho, relações sociais, afetivas, entre outras) que a condicionam. É nesta 

percepção que focamos as questões relacionadas aos biomas e que não são discutidos e/ou 

planejados em regiões de fronteira e serão amplamente discutidas com os pesquisadores que 

se instalarão no CIP. Sendo assim, é necessário que a EA aconteça em todos os espaços que 

educam o cidadão, que seja orientada para a resolução de problemas dentro do contexto de 

cada comunidade, que seja participativa, comunitária, criativa e valorize a ação e que antes de 

tudo, esteja concretamente à beira dos sujeitos em um Centro que privilegiará o contato com a 

história, com o passado, presente e com o futuro.   

  
Considerações  
 
 As definições de EA apontam sempre para a necessidade de uma abordagem crítica, 

para uma ética ambiental integrada, preocupada com o ambiente em sua totalidade. Neste 

novo paradigma, a proposta que surge vincula-se a ações multi, inter e transdisciplinares e 

está inerente à vida cotidiana de todos os indivíduos, sejam eles em regiões de fronteiras ou 

não, e se forem abarcados em um Centro ou Museu, como é o caso do CIP tem muitas 

probabilidades de resultados frutíferos. Segundo Chiavenatto (1994), cada pessoa é um 

fenômeno multidimensional, sujeita às influências de uma enormidade de variáveis. Para 

entender este homem, complexo, é importante levar em consideração os diferentes padrões de 
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percepções, valores e motivos:  
As percepções referem-se à informação que o sistema individual recolhe sobre o seu 
ambiente. Valores são o conjunto de crenças sobre o que é certo e errado, 
importante e sem importância, e que é conservado e apoiado conscientemente. 
Motivos são os impulsos subjacentes ou necessidades que se desenvolvem 
inconscientemente à medida que o indivíduo experimenta êxito ou fracasso ao 
dominar seu ambiente. O que o indivíduo percebe em uma situação particular é 
influenciado por seus valores e motivos. (CHIAVENATTO, 1994, p. 35) (destaques 
meus).  
 

 Nessas reflexões podemos concluir que a EA está atrelada a um forte potencial 

político, mas acreditamos que em ambientes coletivos que está  sua efetivação e sua qualidade  

dependerá de ações pedagógicas de professores, educadores, pesquisadores e gestores  

comprometidos com a formação de sujeitos políticos que contribuem para ao ambiente natural 

e humano ameaçados de destruição, e o CIP como uma ferramenta deverá auxiliar estes 

espaços, além de contribuir para a formação dos sujeitos em ambientes formais e informais. 

Neste contexto é que encontramos o trabalho educativo dos professores para a efetivação de 

um trabalho socioambiental crítico e emancipatório. Atualmente, a maior preocupação com o 

pampa é a sua preservação. Para que o pampa seja preservado, é necessário que haja um 

desenvolvimento sustentável, ou seja um desenvolvimento planejado a fim de não esgotar ou 

degradar os recursos naturais, para que possamos deixar esses recursos para serem utilizados 

pelas gerações futuras. Nesse cenário essa discussão é importante porque será uma linha de 

atuação e pesquisa no CIP, sendo importante discutir a EA e a sustentabilidade de maneira 

coerente e com o olhar voltado para as regiões de fronteira.  

  Ainda em fase embrionária, constatamos a acolhida da comunidade e de pesquisadores 

que freqüentemente realizam saídas a campo e visitas técnicas no CIP e buscam informações 

pertinentes à sua implementação. O poder público e entidades do município tais como o 

Consulado e Instituto Histórico e Geográfico estão envolvidos nesta temática desde o início 

destas discussões. O CIP será um espaço vivo em que todos/as poderão obter diferentes 

experiências: sonoras, sensitivas, imagéticas, contando com os seguintes eixos: Paisagem 

natural do Pampa; Antiguidade da ocupação da região; Mestiçagem; Fronteira e a construção 

de uma identidade.  
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Resumo 
O presente estudo pretende analisar as possibilidades de articulação dos temas Transversais no currículo dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental por meio da literatura infantil; investigar as percepções dos professores 
que atuam nesta etapa, selecionar obras de literatura infantil que possam ser utilizadas como recurso paradidático 
no desenvolvimento de tais temas e fortalecer o estudo da transversalidade por meio da hora do conto nas 
escolas. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e orienta-se pelo processo metodológico dos ciclos de 
investigação-ação escolar (CARR e KEMMIS, 1988): planejamento, ação, observação e reflexão. O estudo foi 
desenvolvido em uma escola municipal de Rio Grande, envolvendo oito professoras e oito turmas dos Anos 
Iniciais. Os resultados finais nos indicaram que este trabalho fortaleceu a formação dos professores e ampliou à 
compreensão e a abordagem didática dos temas transversais no cotidiano escolar. Propiciou, também, a 
ressignificação das percepções sobre os processos didáticos no contexto dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e sobre o nosso processo de formação profissional. 
 
 
Palavras-chave: Literatura infantil. Temas transversais. Ensino Fundamental. 

 
 

Provided and teaching: cross-cutting themes children's literature practicals and 
experiences in a school for elementary school Rio Grande 

 
Abstract 
The present study wants to examine the possibilities of articulation of the transverses themes in the curriculum of 
the first years of elementary school through children's literature; investigate the perceptions of teachers who 
work in this step; selecting children's literature that can be used as a paradicdatic resource in the growth of such 
themes and strengthen the study of transversal through storytelling in schools. The research is characterized as 
qualitative and guided by the methodological process of cycles of action-research school (CARR and KEMMIS, 
1988): planning, action, observation and reflection. The study was developed in a municipal school in Rio 
Grande, involving eight teachers and eight divisions of the Early Years. The final results showed us that this 
work has strengthened the formation of teachers and enlarged the understanding and teaching approach of cross-
cutting themes in the school routine. Provided, too, Led also to reframe perceptions about the teaching processes 
in the context of the early years of elementary school and about our training process. 
 
 
Keywords: Children's literature. Transverses themes. Elementary school. 
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Introdução 

 

A transversalidade é uma das ênfases dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

expressa nos chamados Temas Transversais do Ensino Fundamental: Ética, Meio Ambiente, 

Orientação Sexual, Pluralidade Cultural e Saúde.  Temas Transversais expressam um conjunto 

de conteúdos educativos e eixos condutores da atividade escolar e social que, não estando 

ligada a nenhuma disciplina em particular, podem ser considerados comuns a todas e ao 

currículo global da escola. Os Temas expressam conceitos e valores fundamentais princípios 

da educação brasileira, tais como democracia, cidadania, igualdade, pluralidade, equidade, 

liberdade, entre outros.  Integram o currículo escolar de modo transversal, ou seja, pretende-se 

que “esses temas integrem as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, 

relacionando-os às questões da atualidade e que sejam orientadores também do convívio 

escolar” (BRASIL, 1998, p. 27). 

 Os temas transversais podem ser abordados no cotidiano das atividades de sala de 

aula, por meio de projetos interdisciplinares, por projetos institucionais, por meio da hora do 

conto e da literatura infantil, entre outras atividades. Entendemos que a literatura 

infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental potencializa a criação, a 

imaginação, a exploração de diferentes pontos de vista e situações.  

 A literatura infantil tem sido desde as épocas mais remotas como século XVII e XVIII, 

uma das maneiras de compreender e trabalhar contos, fábulas e estórias, mediante a 

especificidade da infância que outrora não era pensada desta forma. Com base nos estudos de 

Àries (2006), desde o séc. XVII, as crianças, no geral, não eram vistas como infantis, mas 

homens em miniatura. Logo, as questões pertinentes a música, aos jogos, ao lazer e nisso, 

inclui a literatura, não eram destinadas a um público dito “infantil ” (ÀRIES,2006).  

Contudo, emergiram estudos, de educadores e filósofos, sobre a infância. O gênero 

literatura infantil então começou a se difundir naquele século, retratando um novo modo de 

pensar a sociedade e assim cuidar das crianças nas suas infâncias (OLIVEIRA, 2011). 

 Até pouco tempo, a literatura infantil era vista pelos educadores com fundo 

pedagógico, ou seja, como incentivo didático, no intuito de fazer a criança pensar, 

racionalizar, aprender. Entre as décadas de 20 e 30, foram já encorpados valores cultura 

presente nacionalista, já presente na literatura adulta.  

Nesta perspectiva, o presente estudo objetiva: a) analisar as possibilidades de 

articulação dos temas Transversais no currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por 

meio da literatura infantil; b) investigar as percepções dos professores que atuam nos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental sobre os temas transversais considerados relevantes nos seus 

contextos de atuação; c) selecionar obras de literatura infantil que possam ser utilizadas como 

recurso paradidático no desenvolvimento dos temas transversais; e d) fortalecer o estudo dos 

temas transversais por meio da hora do conto nas escolas. 

 

 Referencial Teórico 

 

Com o objetivo de analisar as possibilidades de articulação dos temas Transversais no 

currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio da literatura infantil, o grupo 

que desenvolveu as atividades junto a escola, buscou ampliar as compreensões sobre os   

conceitos, tais como: educação, segundo Freire (2005) e de Gestão democrática de 

Vasconcellos (2006). 

Quando mencionamos o conhecimento, compreendemos estes como saberes capazes 

de transformar sua realidade, ou seja, por meio das contações de histórias aproximávamos de 

fatos noticiados pela mídia, como também pelas próprias experiências dos estudantes na 

comunidade. Além disso, como entendimento e compreensão de mundo na tentativa de 

melhorá-lo ou torná-lo mais habitável, isto é, que as crianças utilizassem este saber produzido 

em sua vida, no trabalho, saúde, alimentação, em suma no convívio social. 

Desse modo buscávamos articular o tema transversal por meio da Literatura infantil de 

modo a tocá-los, isto é, na tentativa de produção de sentidos, algo concreto, dialogando 

diretamente com a vida das crianças.  

Este sentido pragmático atribuído ao conhecimento vai ao encontro de Luckesi (2010, 

p.47-48), onde,  

 
(...) pretendemos meditar em torno da ideia de que o conhecimento é o produto de 
um enfrentamento do mundo realizado pelo ser humano que só faz plenamente 
sentido na medida em que o produzimos e o retemos como um modo de entender a 
realidade, que nos facilite e nos melhore o modo de viver, e não, pura e 
simplesmente, como uma forma enfadonha e desinteressante de memorizar fórmulas 
abstratas e inúteis para a nossa vivência e convivência no e com o mundo.  
 
 

Portanto, ao mediarmos às conversas travadas em relação às histórias, íamos 

instigando os estudantes, criando conflitos incidindo em possibilidades de pensar e resolver 

seus problemas. No que tange a educação, concordamos com Freire (2005) que compreende a 

educação como emancipadora/humanizadora, contribuindo para repensar a existência e 

transformação dos sujeitos e do mundo. 
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Concernente à gestão democrática, acreditamos que a forma de articulação e diálogo 

entre toda a comunidade escolar seja crucial na educação das crianças. Neste sentido, todo o 

empenho nas atividades desenvolvidas na escola, sem esse tipo de gestão, fragilizaria todo o 

nosso processo de articulação dos temas transversais por meio da hora do conto. 

 

  

Abordagem metodológica 

 

Considerando os objetivos do estudo, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois 

“pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise 

rigorosa e criteriosa desse tipo de informação, isto é, não pretende testar hipóteses para 

comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão” (MORAES, 

2003, p. 191). Na perspectiva desta abordagem, a pesquisa orienta-se pelo processo 

metodológico dos ciclos de investigação-ação escolar (CARR e KEMMIS, 1988): 

planejamento, ação, observação e reflexão. 

O planejamento, organização antecipada da ação, se caracteriza pela tomada de 

decisões sobre os rumos do projeto. O segundo momento, a ação, consiste no 

desenvolvimento das atividades educacionais informadas pelo planejamento. A observação, 

terceiro momento, tem a função de documentar os “efeitos” da ação criticamente informada, 

servindo de substrato para as auto-reflexões, reflexões e re-planejamento das ações, ou seja, 

“observar o processo da ação, os efeitos da ação, as circunstâncias da ação e suas limitações, o 

modo em que as circunstâncias e as limitações recortam e canalizam a ação planejada e seus 

efeitos e outras coisas que podem surgir” (KEMMIS e MACTAGGART, 1988, p.19). Os 

registros são realizados em diários de bordo, adotados pelos participantes do projeto 

(professores e acadêmicos), durante e após as práticas educativas. 

No quarto momento, a reflexão, ponderamos e avaliamos os processos tanto 

individuais, quanto coletivos, da investigação-ação escolar. Neste processo, o foco central das 

reflexões são as práticas educativas e o entendimento dos participantes sobre estas. Através do 

diálogo, podemos compartilhar situações comuns, levantar contradições e situações-problema, 

compreendendo as situações objetivas e subjetivas que perpassam os processos educativos. 

Estes quatro momentos são dinâmicos e compõem o que temos chamado de ciclos da espiral 

de investigação-ação escolar, o qual se constitui retrospectiva e prospectivamente.  

Nesta perspectiva, o processo de planejamento foi estruturado por dois momentos 

complementares: o primeiro, de diagnóstico, buscando compreender as percepções dos oito 
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docentes que atuam nos Anos Iniciais de uma escola pública municipal de Rio Grande, RS, no 

que se refere às práticas educativas com a literatura infantil e a abordagem dos temas 

transversais. O segundo, de sistematização conjunta do projeto de investigação-ação escolar 

com duas docentes e quatro acadêmicos do curso de Pedagogia da FURG. 

 

Articulando os temas transversais e a literatura infantil 

 

Realizamos o estudo e mapeamento dos conteúdos que integram os Temas 

Transversais, Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação sexual e Pluralidade Cultural, 

elencando 36 conteúdos, considerando as características da faixa etária dos alunos, contextos 

socioculturais, bem como os conteúdos trabalhados nos Anos Iniciais.  Desta listagem, 

socializada com as professoras que integram o projeto, foram selecionados os temas que estas 

consideravam prioritários e pertinentes junto às turmas em que atuam. Os conteúdos foram 

agrupados, inicialmente, pelo número de professoras que os consideraram importantes. Desta 

seleção, destacaram-se os seguintes conteúdos citados, cada um, por mais de quatro 

professoras (33%): Respeito ao direito seu e dos outros; compreensão de lugar público como 

patrimônio de todos; atitude de justiça para com todas as pessoas e respeito aos seus direitos; 

uso e valorização do diálogo como instrumento para esclarecer conflitos; vida sociofamiliar e 

comunitária; lixo; água; fortalecimento da autoestima; crescimento e desenvolvimento; 

valorização da prática cotidiana de hábitos de higiene corporal favoráveis à saúde e agravos 

ocasionados pelo uso de drogas. 

Outros conteúdos, quando selecionados por menos de três professoras, representam 

47% do total.  20% dos conteúdos elencados no estudo inicial não foram selecionados por 

nenhuma professora. Dentre estes, observou-se que a maioria dos conteúdos insere-se no 

Tema Transversal Orientação Sexual, ou seja, é preciso compreender por que este tema não é 

considerado pertinente no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Ao abordar os aspectos fundamentais às questões da saúde, os PCNs apontam a 

importância dos cuidados com o corpo, à compreensão de que a saúde é direito de todo o 

autocuidado, a promoção, a proteção, a recuperação da saúde e o conhecimento das formas de 

intervenção coletiva e individual com que diz respeito a fatores desfavoráveis ou não à saúde. 

Basicamente, estes aspectos estão diluídos em conteúdos que podem ser trabalhados no 

currículo escolar e que automaticamente vão se entrelaçando com outros demais temas, como 

por exemplo, ao falar de saúde podemos focar o cuidado com o meio ambiente em que as 

pessoas vivem e que necessitam preservar em função dos cuidados de si. 
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No tema transversal saúde, foram consideradas pertinentes, pelas professoras que 

atuam da Educação Infantil até o quinto ano do Ensino Fundamental, os seguintes conteúdos: 

a) fortalecimento da auto-estima, que envolve a solidariedade diante dos problemas e das 

necessidades de saúde dos demais, por meio de atitudes de ajuda e proteção às pessoas 

portadoras de deficiências e aos doentes; b) finalidades da alimentação (incluídas as 

necessidades corporais, socioculturais e emocionais); c) valorização da prática cotidiana de 

hábitos de higiene corporal favorável a saúde; d) agravos ocasionados por drogas (álcool, 

cigarro, entorpecentes, etc).  

No âmbito do tema transversal meio ambiente destaca-se: a) os ciclos da natureza, 

cujo bloco tem como função compreender que os processos da natureza não são estanques, 

nem no tempo nem no espaço, e que ocorrem muitas transformações que podem ter seu ritmo 

alterado e até mesmo inviabilizado pela ação humana, recompondo os elementos necessários 

para a permanência da vida no planeta. Um dos ciclos mais importantes é o da água em que o 

professor deve ressaltar a necessidade e importância desse recurso para a vida em geral. b) 

Manejo e conservação ambiental onde se destacam os principais fatos a respeito de como a 

natureza funciona e de como se processa a ação transformadora da humanidade em seu meio 

ambiente, isto é, lidar de modo cuidadoso e adequado com os recursos naturais renováveis, 

visando à conservação, desenvolvendo o senso crítico e oferecendo a oportunidade para a 

discussão de medidas que podem ser tomadas pelos alunos, pela escola e pela comunidade. 

Quanto à pluralidade cultural, destaca-se a vida familiar e comunitária. Esse tema trata 

da diversidade sociocultural brasileira a partir dos elementos que são comuns aos grupos 

culturais, ciclos de vida, etnias e regiões, tipos de família, cuidados com o idoso, ciclos de 

trabalho, formas de organização, onde a diversidade existente na população possa ser 

preservada e respeitada em suas especificidades e, ao mesmo tempo, valorizar os 

entrelaçamentos socioculturais que permitem observar as identidades de cada grupo e as 

questões advindas de cada.  

A ética, por sua vez, é um dos temas transversais que atravessa os demais temas, 

destacando-se pelas professoras: a) o respeito ao direito e dos outros, a compreensão de lugar 

público como patrimônio de todos; b) a atitude de justiça para com todas as pessoas e respeito 

aos seus direitos e c) o uso e valorização do diálogo como instrumento para esclarecer 

conflitos. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), no âmbito da ética, 

destacam-se o respeito mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade.  

No que tange ao respeito destaca-se a mutualidade como condição necessária para o 

convívio social democrático: respeito ao outro e exigência de igual respeito para si; o respeito 
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ao direito seu e dos outros ao dissenso; a compreensão de lugar público como patrimônio de 

todos, cujo zelo é dever de todos; o zelo pelo bom estado das dependências da escola; a 

valorização do patrimônio cultural e o zelo por sua conservação.  

A partir desta análise sobre a percepção das professoras e dos estudos sobre os temas 

transversais, iniciamos o processo da investigação-ação escolar. Primeiramente, com o 

processo de planejamento.  

Pimenta e Lima(2011) menciona, em sua obra, que ao planejar uma atividade 

pedagógica, o professor assume  sua autonomia de pensar, de propor e de dispor 

coletivamente as condições objetivas e materiais para que a utopia da educação se realize. 

Vasconcellos (2009), em sua obra, retrata tais demandas fundamentais, tanto na formação 

profissional quanto na gestão democrática que, de certo modo, este trabalho preconiza. A 

atividade de planejamento expressa a intencionalidade e o desejo de mudança. Por isso, seria 

importante que o professor tivesse clareza de que planejar sem ter consciência, é reproduzir. . 

  Para Gandini (1985, p.22) planejar é optar para quem e para que vamos educar, 

portanto precede a decisão e a antecipação:  

 
Planejamento é elaborar - decidir que tipo de sociedade e de homem se quer e que 
tipo de ação educacional é necessário para isso; verificar a que distância se está 
deste tipo de ação e até que ponto se está contribuindo para o resultado final que se 
pretende; propor uma série orgânica de ações para diminuir esta distância e para 
contribuir mais para o resultado final estabelecido; executar - agir em conformidade 
com o que foi proposto e avaliar – revisar sempre cada um desses momentos e cada  
uma das ações, bem como cada um dos documentos deles derivados. 
 
 

 Portanto, segundo o autor, há uma coesão nas ações, onde o processo de planejamento 

deve aproximar as ações aos objetivos desejados. Neste sentido, ao iniciar o processo de 

planejamento das atividades da hora do conto. 

Consideramos que ao planejar estamos organizando estratégias de como fazer,  

colocando nossas intenções sobre as ações que serão realizadas. Segundo Vasconcelos (2000, 

p.79);  
 
O planejamento enquanto construção-transformação de representações é uma 
mediação teórica metodológica para ação, que em função de tal mediação passa a 
ser consciente e intencional. Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, 
fazer acontecer, concretizar, e para isto é necessário estabelecer as condições 
objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no tempo. 
 
 

As atividades de planejamento ocorreram uma vez por semana, visando selecionar e 

discutir a estória a ser contada, bem como elaborar o planejamento das atividades da hora do 
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conto. Os planejamentos foram organizados em três momentos: 1) Mobilização para a 

aprendizagem, visando investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática da 

história, relacionado a temática ao cotidiano vivido. 2) Contação da história: organização da 

dinâmica interativa de contação e exploração da obra literária por meio de questionamentos e 

diálogos com as crianças. 3) Expressão dos saberes: atividades práticas com objetivo de 

sistematizar os diálogos realizados no momento anterior, explorando diferentes linguagens e  

materiais. Os planejamentos foram realizados pelos acadêmicos participantes do projeto e 

socializados com as professoras da escola por e-mail com uma semana de antecedência. 

Nossa intenção inicial era de realizar o planejamento de forma conjunta. Contudo, em virtude 

das limitações de horários das professoras para esta atividade, conseguimos apenas socializar 

os planejamentos com o objetivo de promover, talvez, a integração das atividades da hora do 

conto com o planejamento destas. 

As atividades foram desenvolvidas por duas duplas, duas vezes por semana, atendendo 

assim a demanda das turmas que se dispuseram a participar do projeto. Destacamos o 

entendimento de Costa (2005) sobre o processo de colaboração: 

  
Na colaboração, por outro lado, ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se 
apoiam, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo 
relações que tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança 
mútua e co-responsabilidade pela condução das ações (COSTA, 2005, p.215 
apud DAMIANI, 2008),  
 

 

Para o autor o trabalho colaborativo incide em uma atividade que desde sua gênese é 

negociada e modificada de acordo as necessidades do grupo, bem como do momento a serem 

desempenhadas. 

É pertinente salientar que as obras abordadas foram adaptadas às idades das crianças, 

em conformidade com os temas transversais sugeridos pelas professoras. Em um primeiro 

momento, trabalhamos com os temas respeito, cuidado com o patrimônio, diálogo como meio 

de solucionar conflitos, cuidados com meio ambiente e saúde do corpo. 

No desenvolvimento da segunda etapa de investigação-ação escolar, realizamos a ação 

educativa com as turmas dos Anos iniciais no espaço da biblioteca da escola, dedicando uma 

hora de atividade com cada turma. Durante as nossas investigações, percebemos que os alunos 

vivenciam realidades muito diferentes das nossas. Alguns com histórias de morte dos pais por 

assassinato, prisões, separações, irmãos de pais diferentes, alunos criados por outros 

familiares, dificuldades financeiras, entre outros. Por isso, além de construir o conhecimento 
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com as crianças, tínhamos que levar em consideração as histórias de vida de cada um, 

compreendendo e sabendo lidar com os conflitos advindos de situações diversas.  

Na terceira e quarta etapas, observação e reflexão, realizamos registros sistemáticos 

nos diários de campo, individualmente, realizando a leitura compartilhada destes e a reflexão 

sobre as nossas ações educativas no momento do replanejamento, com o intuito de 

compartilhar nossas experiências, fortalecendo nosso processo de formação.  

Ao longo desta vivência investigativa, realizamos cinco planejamentos, que foram 

articulados com todas as turmas. No primeiro, intitulado “Criando a própria estória”, 

utilizamos cartões com gravuras de objetos cotidianos, elaborando uma história coletiva com 

os alunos. O objetivo foi incentivar a criatividade e mostrar-lhes que todos nós podemos e 

temos a capacidade de contar, criar e inventar. Outro planejamento foi sobre as diferenças, 

sendo selecionadas três estórias: “O patinho feio”, para os menores; “O cão e o gato”, para 

turma de 3º ano, e “Nem todo mundo é igual”, para as turmas de 4º e 5º ano. 

 Outro planejamento foi sobre o tema transversal ética, desenvolvido por meio da 

estória do “Negrinho do Pastoreio”. Este conto incentivou os alunos a analisarem as questões 

presentes no texto, tais como o racismo, a escravidão, o trabalho escravo para crianças, o 

preconceito com pobres e ricos. No tocante ao trabalho infantil, os alunos relacionaram quais 

trabalhos às crianças podem fazer que não se classificasse como trabalho escravo, como por 

exemplo, arrumar a cama, colocar o lixo na rua, lavar a louça do café para ajudar suas mães, 

etc. Também foi comentado sobre os direitos e deveres das crianças e adolescentes e sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Neste propósito de problematizar os tipos de trabalhos/funções que as crianças podem 

exercer e sem serem exploradas, trabalhamos o senso de cooperação e auto-organização, tanto 

na escola como em suas casas. Pistrak (2000, p.197), em sua obra, cita uma prática a ser 

vivenciada que traz significações no campo didático pedagógico: 

 
A questão fundamental é a seguinte: qual pode ser a atividade das crianças? 
Pensamos que não há nenhum problema escolar indiferente às crianças, e elas 
podem participar de todos (...).Os primeiros trabalhos que as crianças podem 
executar, nos limites permitidos do ponto de vista médico, são trabalhos domésticos 
(...).Na escola, a primeira atividade pode estar relacionada com o estado sanitário 
do prédio ,com a divulgação de normas de higiênicas, de hábitos civilizados, na 
medida em que as crianças estão bem conscientes destas ideias.  
  

Pistrak (2000) destaca que pequenos trabalhos desempenhados pelas crianças no 

ambiente familiar, tais como guardar seus brinquedos, estenderem a cama não acometem em 

prejuízos a sua saúde; pelo contrário, corroboram com o processo educativo por fortalecer um 
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espírito de disciplina e cooperação. Não obstante, o termo trabalho pode ser empregado por 

diversas perspectivas, podendo denotar o trabalho remunerado e/ou ação humana.  

O penúltimo conto introduzido teve por objetivo valorizar os autores da região Sul do 

Brasil. Para tanto, adaptamos um conto do autor Simões Lopes Neto, “O cobertorzinho de 

Mostardas”, do livro “Casos do Romualdo”. Por meio deste conto, valorizamos a cultura da 

região Sul, destacando atitudes como a solidariedade, o respeito e a hospitalidade. 

O último conto abordado foi de Rubens Alves, o “Pinóquio às avessas”. A intencionalidade 

era discutir os significados que a escola tem para os alunos, quais as expectativas, o que 

esperam da escola e se esta é a escola que idealizaram para si. Este conto nos levou a fazer 

uma atividade tematizando os questionamentos citados anteriormente. Na visão dos alunos, a 

escola, muitas vezes, é o grande refúgio para os conflitos que vivenciam em seus lares: a 

violência doméstica, a falta de recursos, a falta de afetividade, entre outros aspectos.  

Também disseram, numa fala mais simples, que a “escola é muito legal”, pois ali 

também podem brincar. Neste momento, o que foi percebido é que realmente a escola é um 

espaço onde eles podem estar estudar e, ao mesmo tempo, conviver com seus pares, como nos 

relatos a seguir.  

Sendo assim o relato dos alunos caracteriza esse momento: “Profe. Eu adoro estar na 

escola, aqui eu posso brincar estudar, dançar. Eu gosto muito da minha professora e gosto de 

ti também” (A. aluna do 2º ano). “Tia eu estou adorando a hora do conto, só assim nós 

podemos conhecer as histórias e pintá-las” (B. aluna do 3º ano). 

 

Considerações 

 

Por meio do processo de investigação-ação desenvolvido, avaliamos e ressignificando 

as práticas docentes dos educadores em formação, conforme relato abaixo, considerando:  

A importância de discutir com a comunidade escolar as tarefas desenvolvidas e 

reestruturar de acordo ao contexto. Mesmo com o roteiro pronto pra desenvolver as 

atividades, muitas vezes precisávamos reestruturar de acordo o temo e espaço disponível. 

Portanto, emergia um planejamento flexível. 

A importância da dialogicidade, no sentido de duas óticas: criança e professores e da 

escuta qualificada (saber ouvir). Como adultos atendemos uma lógica adultocêntrica, isto é, 

um modo de tratar o conhecimento, geralmente abstrato e com fins de ensino. Por outro lado, 

a criança constrói seu conhecimento de maneira específica, assim saber ouvir é uma tarefa que 
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potencializa a compreensão de como ela está entendo nossa proposta e, por sua vez, adaptá-la 

às suas necessidades. 

 Neste sentido, a Literatura, para Bettlheim (2008, p.16), possibilita que a criança 

trabalhe estes conflitos de forma lúdica: 

  
(...) a criança adequa o conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, o que a 
capacita a lidar com este conteúdo. É aqui que os contos de fadas têm um valor 
inigualável, conquanto oferecem novas dimensões à imaginação da criança que ela 
não poderia descobrir verdadeiramente por si só. 

 

Por fim, destacamos a importância do trabalho com os temas transversais no cotidiano 

da prática educativa, articulando-os nas disciplinas. Por meio do trabalho desenvolvido, 

compreendemos que a literatura pode potencializar o estudo dos temas transversais, 

proporcionando a construção de saberes e valores.  
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DA INOVAÇÃO NO ENSINO AO ENSINO INOVADOR: 
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Resumo 
O presente estudo objetivou investigar as percepções dos estudantes sobre os elementos estruturantes das 
inovações no ensino e as possibilidades de organização do ensino inovador. A pesquisa, de natureza qualitativa, 
do tipo exploratório-descritivo, foi realizada com a participação de 85 estudantes do último ano dos cursos 
presenciais de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química e Pedagogia de uma universidade pública 
federal do sul do Estado do Rio Grande do Sul. Utilizamos, para a produção dos dados, um questionário com 
perguntas fechadas e abertas, sendo estas analisadas por meio da Análise de Conteúdo. Em destaque nesse artigo 
abordaremos três anúncios de inovação no ensino apontados pelos alunos, as diferentes metodologias, a 
contextualização e as relações interpessoais. Concluímos que as inovações no ensino potencializam a 
organização de um ensino inovador, sendo esse considerado como um sistema didático complexo e, por isso, um 
processo histórico, não-linear, multirreferencial permeado de inter-retro-ações. 
 
 
Palavras-chave: Inovação. Ensino. Universidade.  
 
 
Abstract 
The present study aimed to investigate the perceptions of students about the structural elements of the 
innovations in education and the possibilities of organization of innovative teaching. The research has qualitative 
and exploratory-descriptive nature. It was accomplished with the participation of 85 students in last year of 
attendance undergradute courses in Biology, Physics, Chemistry and Pedagogy of a Public University in the 
southern state of  Rio Grande do Sul. Used for the production of data, a questionnaire with closed and open 
questions, which were analyzed through content analysis. This article will discuss three ads of innovation: the 
different methodologies, the contextualization and the interpersonal relations. We conclude that innovations in 
teaching raise the organization of an innovative teaching, this is being considered as a complex educational 
system and, therefore, a historical process, nonlinear, multi-referential and retro-inter-actions. 
 
 
Keywords: Innovation. Teaching. University. 
 
 
Introdução 

 

Os estudos sobre a formação dos docentes universitários3 já possuem certa densidade 

histórica, promovendo debates (in)tensos sobre sua emergência, seus estruturantes 

epistemológicos e político-pedagógicos.  Destacam-se os estudos sobre as políticas de 

                                                           
1 Pedagoga. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (PPGEC) da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG). Bolsista CAPES. E-mail: daniele.uab@gmail.com  
2 Doutora em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (PPGEC) da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: giotauchen@gmail.com 
3 (ZABALZA, 2004; MASSETO, 2010; ENRICONE, 2006; entre outros) 
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Educação Superior, as relações entre ciência, cultura e pesquisa, os processos avaliativos e, 

entre outros, a docência em sua multidimensionalidade4 e multirreferencialidade5. Contudo, 

apesar dos significativos avanços, pesquisas sobre os estudantes universitários, sob a ótica das 

relações pedagógicas, ainda são incipientes. Por isso, esta pesquisa pretende ampliar as nossas 

compreensões sobre o ensino inovador a partir da perspectiva dos estudantes. 

Zabalza destaca que “as mudanças ocorridas na universidade, nesses últimos anos, 

obrigam os professores a revisar suas práticas à luz das novas condições de exercício 

profissional” (ZABALZA,2004,p.190). Dentre estas mudanças, podemos destacar a 

incorporação das novas tecnologias, a formação orientada ao desenvolvimento de 

competências profissionais, a ampliação do acesso a Educação Superior, a redução do tempo 

de duração dos cursos, entre outros aspectos que impactam no planejamento e 

desenvolvimento profissional da docência. Emergem, deste contexto, os estudos sobre as 

inovações no ensino. 

Historicamente, destaca-se, na década de 90, a pesquisa sobre a inovação no ensino 

superior, realizada por Cunha (1997). A autora alerta que os processos inovadores na aula 

universitária provocam rupturas com as metodologias tradicionais de ensinar e aprender. Cabe 

destacar, também, os estudos realizados por Silva (2011), que se propôs a analisar a aula 

universitária, considerando-a como um ambiente que favorece rupturas com as concepções e 

os modos reguladores de ensinar.  Portanto, estas rupturas são consideradas, pelos autores, 

como uma mudança de paradigma. 

Nesta perspectiva, nossa visão de mundo e de docência é orientada por princípios que 

explicam, organizam e estruturam nossa lógica de pensamento. Para Santos e Sommerman 

(2009, p.61), “a reprodução ocorre quando não se opera a reforma do pensamento, vale dizer 

das crenças-conceitos que orientam o comportamento e as interpretações dos fenômenos e as 

metodologias do ensino [...]”. Por isso, para a complexidade, o grande desafio situa-se na 

“reforma do pensamento”, ou seja, na mudança epistemológica que estrutura nossas lógicas 

de pensamento e ação.  

Chegamos assim, a ideia principal a esse respeito que, conforme destaca Zabalza 

(2004, p. 189) consiste em “[...] conceber a universidade como „instituição de aprendizagem‟ 

                                                           
4 Ancoramos nossos entendimentos sobre a multidimensionalidade nos estudos de Morin (2007) por 
compreender que o homem constitui um ser uno, estruturado por uma rede de interações biológicas, cognitivas, 
culturais, sociais, espirituais, ecológicas e históricas.  
5A multirreferencialidade, por sua vez, expressa-se como movimento constante, decorrente da interação 
promovida entre os campos disciplinares, formando o tecido das nossas compreensões. 
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frente à ideia mais geral de entendê-la como instituição de ensino”. Esta consideração nos 

remete a um conjunto de preocupações essenciais para quem desenvolve o trabalho formativo: 

quais os processos e as estratégias por meio das quais os estudantes chegam à aprendizagem? 

Quais as percepções dos estudantes sobre as condições de aprendizagem? Como as relações 

que estabelecem com o conhecimento são mediadas pelo professor? Como percebem estas 

mediações? O que suas percepções revelam sobre o ensino? Quais as dimensões do ensino 

inovador na perspectiva dos estudantes? 

 

Abordagem metodológica 

 

O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, segundo Moraes ( 2003), e de 

cunho exploratório-descritivo como indica Triviños (1987), pois teve por objetivo investigar 

as compreensões e as relações pedagógicas vivenciadas pelos alunos universitários, ou seja, 

nossa “busca é por experiências inovadoras vividas por professores e alunos, que possam 

contribuir para instaurar e/ou ampliar o debate sobre a aula no espaço da universidade [...]” 

(SILVA, 2011, p. 30). 

Os dados foram coletados junto aos alunos do último ano dos cursos presenciais de 

licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química e Pedagogia de uma universidade 

federal do sul do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A opção por estes cursos de 

licenciatura vincula-se a nossa intencionalidade de ampliar as compreensões sobre as 

inovações no ensino e o ensino inovador no campo das ciências da natureza. Nesta 

perspectiva, incluímos o curso de Pedagogia por considerar que este contempla, na matriz 

curricular da formação inicial, bem como na prática profissional dos egressos, o ensino de 

ciências. A opção por investigar a percepção dos alunos do último ano da graduação, por sua 

vez, foi por considerar que estes já construíram entendimentos sobre a temática em estudo, 

dado o seu conhecimento experiencial e curricular sobre os processos de ensino e 

aprendizagem.  

Neste contexto, participaram da pesquisa 18 (dezoito) alunos do curso de Ciências 

Biológicas (diurno); 8 (oito) alunos do curso de Física (diurno); 11 (onze) alunos do curso de 

Química (diurno) e 48 (quarenta e oito) alunos do curso de Pedagogia (diurno e noturno); 

totalizando 85 (oitenta e cinco) alunos.  

Os dados foram coletados por meio de um questionário, com questões fechadas e 

abertas. Nas primeiras, constituídas por 20 (vinte) opções, os alunos foram orientados a 
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escolher, considerando as atividades de ensino vivenciadas durante o seu curso de graduação, 

as alternativas que consideravam como expressão de um ensino inovador.  

Na segunda parte do questionário, foi solicitado que indicassem um ou dois 

professores que fizeram parte da sua formação acadêmica, até o momento, e que podem ser 

considerados inovadores, justificando a resposta, ou seja, explicando as razões deste 

reconhecimento. Nosso interesse pela indicação vincula-se a próxima etapa da pesquisa onde 

objetivamos investigar e analisar as concepções e ações inovadoras desenvolvidas pelos 

docentes universitários nas atividades de ensino de ciências, junto aos cursos de licenciatura. 

Pretendemos dessa forma, compreender as potencialidades dos processos de ensino inovador 

para a reestruturação permanente das aprendizagens no espaço universitário. Contudo, neste 

artigo, dada a extensão do estudo, analisamos somente a percepção dos discentes. 

Os dados coletados foram estudados por meio da Análise de Conteúdo (FRANCO , 

2008; BARDIN, 1977), e estruturada a partir das seguintes etapas: pré-análise; exploração do 

material e tratamento dos resultados. A pré-análise consiste na organização do esquema de 

investigação em um plano de análise: a compilação dos dados da pesquisa e a leitura flutuante 

dos documentos. A segunda fase, a exploração do material, consistiu na realização de 

operações de codificação, onde identificamos cada um dos questionários por letras, que 

correspondem as iniciais dos cursos (B, P, Q e F), e números. Após o mapeamento dos 

questionários, procedemos às unidades de análise de registro e de contexto. A unidade de 

registro é a menor parte do conteúdo, como a palavra ou o tema, e a unidade de contexto 

vincula-se à compreensão da unidade de registro, buscando a significação daquela.  

Dentre as categorias apontadas pelos alunos como ações inovadoras no ensino, as que 

obtiveram maior destaque foram: Diferentes metodologias (31%); contextualização (17%) e 

Relação Interpessoal (12%). Abordaremos mais adiante, com maior ênfase essas categorias. 

 

Inovação no ensino: origens e concepções  

Precisamos considerar, inicialmente, que o conceito de inovação tem suas raízes no 

campo dos estudos de cunho econômico, em nível de ser interpretado como “[...] fonte de 

soluções e de força” (CHRISTENSEN; HORN & JOHNSON, 2012, p. 216). Nesse campo, a 

inovação tem uma ênfase competitiva, sendo algumas mais radicais e outras mais rotineiras, 

visando “[...] sustentar a trajetória de melhoria no mercado estabelecido” (Idem, p. 26). Nessa 

perspectiva, os referidos autores distinguem dois tipos de inovações: as sustentadas e as 

disruptivas.  
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No âmbito do ensino, Hassenforder (1974) a descrevia como sinônimo de 

desenvolvimento das ciências da educação e da sociedade. O autor também afirma que a 

inovação não cabe à generalização, uma vez que corresponde às necessidades determinadas 

em um contexto relativo. Com isso, o autor mencionado assegura a tese de que a inovação 

implica na diversidade e é constituída por diferentes expressões, apontando-a como um 

fenômeno social, cultural e contextual, necessitando ser compreendida e analisada sobre 

planos diferentes, pois dependente do seu lócus.  

No que diz respeito à inovação no ensino, tratam-se de experiências, que colocam a 

educação em movimento. Por meio de inovações, sejam elas substanciais ou não, questionam-

se os modos de agir, de pensar e de fazer a educação, provocando, na maioria das vezes, 

alterações nas práticas e concepções pedagógicas tradicionais e conservadoras.  

Farias (2006), por sua vez, anuncia que uma das condições essenciais para se produzir 

uma inovação está em “[...] incorporar algo que até então não fazia parte da unidade de 

referência, alterando-a”. Portanto, cabe destacar, que nessa perspectiva a inovação é um 

processo intencional (Idem, p.52). 

Nesse sentido, levando em consideração outras fontes que estudam inovação, 

destacamos os pressupostos de Carbonell (2002). O referido autor aponta que a inovação é 

determinada pelo contexto em que se insere, sendo caracterizada como um conceito amplo e 

multidimensional regrado de diferentes usos e significados. Esse autor, ainda, nos alerta que a 

inovação não pode ser vinculada diretamente a renovação e a mudança pedagógica, pois, 

esses são diferentes, ou seja, “[...] a reforma não é sinônimo de mudança, melhoria ou 

inovação. Estas podem provocá-la, mas também paralisá-la e sufocá-la” (CARBONELL, 

2002, p. 20).  

A esse respeito, Farias (2006) também salienta que a inovação, a mudança e a 

renovação não correspondem ao mesmo processo, embora tenham proximidade. Na década de 

60, no Brasil, por exemplo, não havia distinção para esses termos. Quando foram promovidas 

as mudanças educacionais da época, estas abarcavam todas as conotações. Uma inovação nem 

sempre será sinônimo de mudança, pois pode ser passageira e pontual. Do mesmo modo, a 

reforma.  

Para a inovação produzi-la, primeiro tem que desestabilizar as bases estruturais do 

sistema educativo, ou seja, não é uma ação neutra, mas intencional, uma vez que pode 

modificar em caráter macro e micro o sistema educativo “[...] implicando alterações em seus 

objetivos, na organização e funcionamento das instituições escolares (FARIAS, 2006, p.59)”.  
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Com isso, percebemos que os elementos de inovação no ensino anunciados pelos 

alunos universitários, centro de interesse desse estudo, são indicadores de inovações 

promotoras de mudanças nas práticas pedagógicas. Estes elementos estão registrados nas 

experiências formativas desses alunos. Portanto, podemos considerar que esses são expressões 

do que está se constituindo inovação no ensino nos processos de ensino na Educação 

Superior.  

 

Saberes discentes: anúncios de ações inovadoras 

 

As estratégias de organização dos processos de ensino-aprendizagem foram as mais 

recorrentes na expressão da compreensão dos alunos acerca das inovações no ensino. São 

destacadas pelos alunos como “diferentes metodologias”, referindo-se a realização e uso de 

“pesquisas, saídas de campo, jogos, atividades diferentes e interdisciplinares” (P5); “teatro 

como uma maneira diferente de trabalhar” (P8); “proporciona práticas, através de seminários, 

trocas, vivencias com o assunto estudado x práticas” (P18); “atividades lúdicas e na utilização 

das diversas modalidades tecnológicas fazendo com que a aula possa ter um tom interessante 

e motivador” (P18); “aulas divertidas, aulas expositivas para além de slides, exemplos e 

dinâmicas realizáveis” (P21); “aulas com apoio de vídeos, diário entre outros” (P21); “uso da 

internet com relação as atividades, atividades experimentais” (F4); “utilização de música” 

(F6); “uso do moodle, aulas em laboratório, diferentes linguagens e incentivo à pesquisa” 

(Pd13);  “experimentos em sala de aula e vídeos”; “construção de modelos” (B6) e de 

“material didático” (B10). Consideramos que a maneira de organizar as sequências das 

atividades de aprendizagem foi percebida como um dos traços mais marcantes e diferenciais 

da prática educativa inovadora. Nas diversas estratégias citadas pelos alunos, observa-se a 

demanda de ação e de participação dos alunos no trabalho a ser realizado, ou seja, as ações 

que realizam é fundamental para a (des)construção dos conceitos e da tomada de consciência 

acerca das dimensões da formação profissional. 

Consideramos que as diferentes metodologias, para além de uma escolha técnica, 

incluem certas atividades, determinadas interações e situações comunicativas entre alunos e 

professor, formas de organização social da turma, organização dos conteúdos e dos materiais 

curriculares, bem como a avaliação (ZABALA, 1998). Estas dimensões são variáveis e podem 

expressar maior ou menor significado para o grupo, dependendo das suas experiências e 

expectativas formativas. Expressam, igualmente, os pressupostos epistemológicos e a 

concepção de aprendizagem subjacente a prática educativa (POZO, 2009). 
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Alguns pronunciamentos dos alunos evidenciaram como inovador a importância da 

contextualização dos conteúdos de ensino. Foram encontradas nas falas dos estudantes, duas 

perspectivas de contextualização.  

A primeira, ao se reportarem ao trabalho com questões atuais em aula. A exemplo, 

destacamos as seguintes falas: “em aula foram discutidas pesquisas e cientistas atuais, o que 

estão realizando e no que estão buscando com suas experiências, nos situando no que os 

conteúdos apresentados estão relacionados com as pesquisas atuais” (4F), “relaciona a 

disciplinas com os acontecimentos no mundo, explicando-os através da disciplina” (2B), 

como também, “atividades propostas (...) que aproximam da realidade que iremos enfrentar ao 

nos formarmos” (1F). A segunda considera a contextualização quando o professor relaciona o 

conteúdo científico com o cotidiano em que os alunos estão inseridos. A exemplo disso, 

“valorizava a articulação entre os saberes do cotidiano, os científicos, teoria e prática” (4F), 

“trazendo exemplos do cotidiano e relacionando com a matéria” (11B), “uma aposta didática 

interessante centrada na escrita, no diálogo e na leitura. Onde busca trabalhar com aspectos 

pertinentes ao cotidiano dos alunos” (8Q). 

A contextualização, a partir desses dois olhares, inscreve que uma aula 

contextualizada é aquela que, para Moraes, exige “[...] uma opção radical em relação aos 

programas de conteúdo, com valorização do contexto desde o início do processo, não apenas 

tentando fazer aproximações no fechamento dos estudos” (MORAES, 2008, p.21). A 

contextualização do conteúdo necessita fazer parte de todo o processo e execução do 

programa de estudos. Este é um anseio que percebemos na fala dos alunos, pois 

demonstraram a preocupação de que o professor explore o conteúdo vinculando-o ao seu 

cotidiano, conforme a fala a seguir: “tenhamos saberes articulados não só no âmbito teórico, 

mas também com a nossa realidade social” (20P). É compreendido nas falas que, 
[...] o cotidiano das pessoas, o seu contexto, pode ser concebido como a linguagem e 
o discurso que dominam. Por isso um currículo efetivamente contextualizado precisa 
partir do que os alunos conseguem falar e expressar sobre o mundo, visando uma 
apropriação cada vez mais complexa dos discursos em que estão  inseridos, 
incluindo-se nisso excursões em outros discursos, especialmente o da ciência ( 
MORAES, 2008, p.20). 

 

Sendo assim, para Moraes (2008) o “contexto é discurso”. Ao nos posicionarmos a 

favor dessa afirmação, buscamos algumas considerações sobre o discurso pedagógico. De 

acordo com Berstein, “o discurso pedagógico é, pois, um princípio que tira (desloca) um 

discurso de sua prática e contexto substantivos e reloca aquele discurso de acordo com seu 

próprio princípio de focalização e reordenamento seletivos” (BERSTEIN, 1996,p.259). 
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Portanto, se o contexto é discurso e se o discurso se transforma através do movimento 

entre seu contexto original para um contexto modificado, pontuamos que o discurso 

pedagógico transita entre a prática e o contexto, se deslocando e realocando entre essas 

produções discursivas. Para o referido autor, esse processo não é rápido e necessita ser 

refinado propondo, para isso, a ideia de recontextualização. 

Nesse sentido, o princípio recontextualizador “seletivamente, apropria, reloca, 

refocaliza e relaciona outros discursos, para constituir sua própria ordem e seus próprios 

ordenamentos” (BERSTEIN, 1996,p.259). Com isso, podemos afirmar que o discurso 

pedagógico necessita ser sempre recontextualizado para se manter contextualizado. Logo, o 

professor que sustenta um discurso próprio e que não o coloca em uma relação mútua com 

outros saberes, incluindo o dos alunos, condiciona seu discurso a uma linearidade, negando as 

possibilidades de sua recontextualização, em meio aos diferentes alunos e contextos 

envolvidos. Isso justifica as considerações dos alunos indicando a contextualização como 

ação inovadora. 

A concepção de inovação dos alunos está intimamente ligada com a rede afetiva 

estabelecida com o professor em aula.  Sendo assim, identificamos nas falas a relação 

interpessoal como uma ação inovadora no ensino. Percebemos que o tratamento que o 

professor utiliza com os alunos é responsável, em parte, pelo envolvimento do estudante com 

a disciplina.  

É prudente afirmar que as relações interpessoais fazem antes de tudo parte das 

primeiras significações para que a prática do professor seja reconhecida como uma ação de 

inovação no ensino pelo o aluno. As falas a seguir justificam essa afirmação “[...] considera os 

saberes dos alunos, valoriza, respeita e se mostra aprendiz junto com os alunos” (P15); “[...] 

valoriza os saberes, estimula o aluno a buscar além do conhecimento que possui, mas não 

minimiza ninguém” (P15); “[...] propicia o dialogo e a aprendizagem e o conhecimento 

verdadeiro” (Pd1); “[...] grande respeito com seus alunos este professor consegue trazer os 

alunos para o seu conteúdo apenas com o giz e quadro negro” (B1). 

Percebemos o quanto a palavra respeito permeia essas falas. Ora essa não seria o 

principio de toda a prática educativa? Seria, mas não se faz presente em todas as relações 

pedagógicas vivenciadas por esses estudantes, o que é preocupante. No ser humano (múltiplo 

e uno, racional e emocional), por vezes, a sua carga racional acaba por desconsiderar as 

relações afetuosas. Desse modo, isso pode resultar em um conjunto de incompreensões no 

sistema educativo que contribuem para negar compreensões mais afetivas na relação 

disciplinar. Nesse sentido, é interessante apontar que o dialogo, o incentivo, o modo de 
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conduzir a aula e as próprias expressões faciais do professor são observadas e interpretadas 

pelos alunos como uma definição da ação do docente. É claro que não queremos dizer, com 

isso, que o professor deve ser sorridente e simpático, mas, que é essencial manter uma relação 

respeitosa e próxima dos estudantes. Sobre isso, Santos (2010, p. 35) afere que, “[...] ao 

estabelecer relações com os alunos, o professor ativa todo o seu conceitual intelectual e 

emocional, trazendo à tona suas capacidades, qualidades, limitações e contradições”. Sendo 

assim, compreendemos que a inovação expressada pelos alunos está na opção do professor em 

estar no caminho da humanização das relações humanas. Ou seja, o professor necessita 

reconhecer a estreita relação entre inteligência e afetividade, afinal o homem racional é 

também emocional (MORIN, 2000).  

 

Considerações finais: das inovações no ensino ao ensino inovador 

 

As inovações citadas pelos estudantes nos parecem basilares a representação que 

construímos sobre todo e qualquer processo de ensino. Então, por que são consideradas 

inovações no ensino? Para responder a esta questão precisamos considerar que o que 

denominamos ensino possui elementos básicos que o estruturam como um sistema. Este 

sistema não é fechado e nem decomponível, ou seja, não podemos isolar as partes e modificá-

las de forma independente uma das outras, pois o processo de ensino é constituído pela 

confluência de elementos interdefinidos. Logo, são as mudanças nas interações entre os 

elementos que promovem as inovações. 

Precisamos considerar, então, o sistema didático como uma organização complexa, 

pois como bem define Morin (2008, p.272) “a complexidade não está na bruma fenomenal do 

real. Está no seu próprio princípio”. Encontramos na complexidade uma teoria paradigmática 

que “não é o fim do conhecimento, mas um meio-fim inscrito em permanente recorrência” 

(Idem p. 336), pois o ensino inovador, que é de natureza complexa, só se sustenta à custa de 

uma recriação permanente do pensamento. 

Inovação é movimento e, por isso, processo que não pode ser simplificado a uma 

degradação tecnicista, como se as inovações no ensino fossem generalizáveis, enxertadas ou 

aplicadas a partir do que pode ser operacional em uma teoria. Também não pode ser 

vulgarizada e difundida à custa da criação de necessidades de consumo e modernização, nem 

tornar-se doutrinária, abafando as contradições, as diferenças e as contestações que emergem 

das interações. As inovações no ensino, em nosso entendimento, potencializam o movimento 
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de organização de um ensino inovador que, de forma retroativa, só se sustentará com a 

reorganização e reestruturação de inovações permanentes.  

Nesta perspectiva, passamos a considerar as inovações no ensino como a introdução 

de relações que alteram a organização do sistema didático. Nesse sistema, considerado 

complexo, e por isso aberto, os elementos não são estáticos, mas “flutuam permanentemente 

sob a influência de elementos que ficaram „fora do sistema‟ e que chamarei de „condições de 

contorno dos sistema” (GARCÍA, 2002, p. 62). As flutuações destes elementos podem, em 

pequena escala, introduzir mudanças, mas não alterar as relações fundamentais da 

organização didática. É o caso das inovações no ensino. Contudo, quando estas flutuações são 

mais intensas ou poderíamos dizer que, quando as relações, interações e retroações modificam 

as propriedades e as atividades dos elementos, pode ocorrer uma mudança na organização do 

sistema didático. Esta ordem e desordem, por conseguinte, pode levar construção permanente 

de um ensino inovador. 

As inovações aqui anunciadas são advindas das experiências formativas positivas dos 

estudantes, que expressam em seus discursos as suas percepções sobre diferentes e 

alternativas formas de ensino. Essas inovações podem não ser radicais ou desencadeadoras de 

mudanças, mas, algumas alertam sobre a necessidade de superação de discursos cristalizados. 

Evidencia-se que as práticas modelizadoras e reguladoras não dão conta da subjetividade e 

das complexas interações vivenciadas no espaço educativo. 
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Resumo 
A avaliação é um processo muito importante durante a aprendizagem, pois ela é um instrumento para 
compreender se o ensino está sendo efetivo ou não.  Para isso existem diversas formas de avaliar, porém algumas 
destas acabam ficando „desgastadas‟ e perdendo o sentido, servindo apenas como uma forma de classificar os 
alunos pelas notas. Um grupo de licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química, 
da Universidade federal de Pelotas (UFPel), integrantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – UFPEL/5ªCRE, e que atuaram na Escola Técnica Estadual Professora Sylvia Mello, investigaram as 
formas de avaliação aplicadas na escola. A partir dessa análise e do estudo das concepções sobre esse tema de 
diversos autores, o grupo aplicou um projeto interdisciplinar onde a avaliação foi um dos instrumentos de 
aprendizagem. O objetivo desse trabalho é descrever as práticas de avaliação aplicadas na escola, comparando-as 
com os documentos da mesma e descrever o processo avaliativo de um projeto interdisciplinar. 
 
 
 
Palavras-chave: Avaliação. Interdisciplinaridade. Ensino.  
 
 
 
 
Abstract 
The assessment is a very important process during learning, because it is a tool for understand if the teaching is 
effective or not. For this there are several ways to evaluation, but some of these end up being 'worn out' and 
losing the meaning, serving only as a way to sort students by grades. A group of undergraduates in courses of 
Biology, Physics, Mathematics and Chemistry of the Federal University of Pelotas (UFPel), members of 
Institutional Scholarship Program for New Teachers (PIBID) – UFPEL/5ªCRE, worked in the Technical School 
teacher Sylvia Mello, investigating forms of assessment applied in school. From this analysis and from study of 
views on this subject by different authors, the group applied an interdisciplinary project where the assessment 
was one of the tools for learning. The aim of this paper is to describe the assessment practices applied in school, 
comparing them with the same documents, and describe the evaluation process of an interdisciplinary project. 
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Introdução 
 
 É praticamente impossível pensar no cotidiano escolar e não se lembrar das 

avaliações. Todos nós sabemos como ela é importante, porém nem todos sabem que a 

avaliação não precisa estar vincula às provas, trabalhos, ou quaisquer outras forma de 

classificação dos alunos.  

 Qualquer tipo de avaliação precisa ter como objetivo básico melhorar as experiências 

educacionais. Para isso ela deve ser integrada às demais praticas escolares, tendo ligação com 

o passado, o presente e o futuro da vida escolar.  

 Com o objetivo de buscar novas formas de avaliar, muitos pesquisadores estudam a 

avaliação, para que esta possa se tornar significativamente útil no processo de ensino e 

aprendizagem. Neste trabalho procuramos estudar as pesquisas e discussões feitas por vários 

autores, a fim de compreender melhor o processo avaliativo.  

 Esta atividade foi desenvolvida no ano de 2010 e fez parte do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – UFPEL/5ª CRE. O PIBID I, onde participaram 

os licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química, e foi 

realizado na Escola Técnica Estadual Professora Sylvia Mello. 

 No decorrer dos nossos estudos e discussões sobre a avaliação, sentimos a necessidade 

de compreender melhor a realidade que nos cercava. Então analisamos o entorno e fizemos 

uma pesquisa com alguns professores em atividade na escola. Por fim, a partir do estudo dos 

referenciais teóricos, e das reflexões a cerca das concepções de avaliação dos professores em 

atividade, buscamos desenvolver metodologias de avaliação para um projeto interdisciplinar 

que foi posteriormente aplicado na escola.  

 
Referencial Teórico 
 
 A avaliação ocorre de diversas formas em diferentes momentos da vida. Algumas 

vezes de maneira consciente, outras de forma completamente inconsciente. Todavia, na 

escola, passa a ser objeto de muitas preocupações por ser um processo complexo e difícil, 

essencial ao trabalho docente.  

 Discussões e estudos, centrados na avaliação da aprendizagem, têm sido numerosos 

nas últimas décadas. Valiosas contribuições foram incorporadas ao referencial teórico que 

orienta, ou tenta orientar, a ação docente nas salas de aula. Acreditamos que a maioria das 

pessoas que já estudaram, pelo menos um pouco sobre avaliação, já se questionou se esta é 

realmente necessária. 
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 Esteban (2001) faz este questionamento, primeiro pensando pelo ponto de vista dos 

alunos, e depois pelo ponto de vista dos professores. Segundo essa autora, a maioria dos 

alunos iria gostar de não ter avaliações, poderiam passar mais tempo aproveitando a vida fora 

da escola, porém certamente alguns não achariam justo que todos fossem tratados igualmente, 

que os esforços não fossem “premiados” com notas ou conceitos. 

Com relação aos professores, Esteban (2001) reflete que seria muito bom não ter que 

se preocupar em preparar provas e trabalhos e depois corrigi-los. Sobraria muito mais tempo. 

Porém, ela levanta uma questão: „O que faria os alunos se comprometerem com a escola? E 

conclui que a avaliação é um “mal necessário”. 

 Além da questão prática da avaliação, temos que considerar a influência da mesma na 

vida dos envolvidos. Méndez (2002) afirma que não se deve esquecer que as medidas tomadas 

pelo professor com relação ao aluno, podem em alguns casos afetá-lo. Infelizmente, grande 

parte da avaliação é realizada de maneira „tradicional‟, que na concepção desse autor, ela 

apresenta uma tendência de avaliar com intenção de corrigir, penalizar, qualificar, o que 

muitas vezes acaba tornando-a um processo excludente. Os resultados desse tipo de avaliação 

podem ser marcantes na vida dos alunos. 

 Segundo Esteban (2000) a avaliação de modo tradicional, que considera apenas os 

extremos, saber ou não saber, é a causa do fracasso do processo ensino/aprendizagem. Saber e 

não saber são interpretados como opostos e excludentes, sendo ao não saber atribuído um 

valor negativo. A avaliação de modo tradicional visa à homogeneidade, linearidade, 

previsibilidade, tem como objetivo disciplinar o conhecimento, disciplinar e hierarquizar os 

sujeitos, prever e homogeneizar resultados. O processo de avaliação que visa à 

homogeneidade ignora as diferentes experiências, trajetos, desejos e peculiaridades dos 

sujeitos. 

 Luckesi (1995) alerta que esse processo avaliativo tradicional "é atravessado mais por 

uma pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem" e assim, mais 

afasta que aproxima os alunos do estudo. Esse afastamento pode ser devido ao „status’ que se 

dá a avaliação. Segundo Silva (2002), a avaliação não faz parte do dia a dia das disciplinas, 

constituindo-se em um momento de confronto entre professores e estudantes: a hora da prova. 

Esteban (2000) ressalta ainda que a avaliação não pode ser realizada em momentos estanques, 

que segundo a autora costuram fragmentos do processo ensino/aprendizagem e limitam 

quando não impedem os sujeitos de construírem conhecimentos. 

 Existe uma inversão de valores na questão de avaliação. Segundo Silva (2002), não há 

parceria, cooperação entre professores e alunos, mas, uma competição em que os professores 
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tentam submeter os alunos a comportamentos padronizados e os alunos lutam contra o que 

percebem como obstáculo à sua promoção.  

 Esteban (2000) também alerta que ao falar em avaliação, o aluno entra em confronto 

com o professor, pois se sente ameaçado pelo fato de isso poder implicar na sua reprovação e 

ele vê esse processo não como uma maneira de avaliar seus conhecimentos, mas sim como 

um desafio no qual poderá refratar em seu “fracasso”, procurando assim algumas estratégias 

para seu sucesso sendo muitas vezes essas estratégias a cola, pois, para ele será mais fácil 

colar e ser aprovado do que estudar e adquirir o conhecimento verdadeiro como sugere o 

professor. 

 Um dos motivos do fracasso das avaliações é a em relação aos critérios definidos pelos 

professores para atribuição de notas. Na maioria dos casos, esses critérios não são explicitados 

e/ou discutidos com os alunos. No processo ensino/aprendizagem, tanto o professor quanto o 

aluno são importantes para o êxito do processo, porém, apenas um deles escolhe as regras.  

 Nesse sentido, Bonesi e Souza (2002) afirmam que avaliação da aprendizagem nas 

escolas ainda se apresenta como uma prática autoritária que legitima um processo de 

seletividade e descriminação com conseqüências sociais e pessoais danosas, nada coerentes 

com a função maior ou mais relevante para aqueles que se comprometem com a progressão 

continuada do aluno na apropriação do saber. Ainda assim, muitas vezes os alunos gostam 

desse método de avaliação, pois as provas não exigem mais do que a repetição das aulas. Em 

outras ocasiões, as provas requerem conhecimento de aspectos demasiadamente específicos e 

o esquecimento de detalhes pode ser fatal. Por conseqüência destes fatos, os alunos acabam 

apelando para a memorização, com o intuito de serem aprovados. 

 Porém, a avaliação não deve ser apenas classificatória, mas também a razão de 

desenvolvimento no processo ensino/aprendizagem. Segundo Silva (2002), para aumentar a 

eficácia do ensino e produzir razões para a aprendizagem, a avaliação deve ser discutida e 

reelaborada diariamente na sala de aula, entre alunos e professor.  

 Méndez (2002) também defende o diálogo e a conversação como os métodos de 

conhecimento. Através do diálogo pode-se saber o que as pessoas conhecem, pode-se 

assegurar o aperfeiçoamento contínuo no processo de aprendizagem e incrementar a sua 

compreensão, pois, é apenas através do diálogo entre as pessoas que se pode estabelecer o 

tema em termos inteligíveis e em uma linguagem comum, coloquial e direta.  

 Segundo Méndez (2002), quem avalia quer conhecer, valorizar, ponderar, discriminar, 

discernir, contrastar o valor de uma ação humana, de uma atividade, de um processo, de um 

resultado. Bonesi e Souza (2002) também possuem essa concepção onde a avaliação tem 
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como objetivo orientar o docente e ajustar seu fazer didático de maneira que produza desafios 

que se transformem em aprendizagens. Ou seja, quem avalia com intenção formativa quer 

conhecer a qualidade dos processos e dos resultados, para que assim possam valorizar os 

processos que produzem bons resultados e intervir a tempo, se necessário, com a intenção de 

assegurar o êxito dos que participam do processo educativo. Então, este deverá ser o sentido 

da avaliação formativa, avaliar contínua e pessoalmente os alunos. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) estão de acordo com as citações 

descritas acima. Segundo os PCNs, a avaliação é um conjunto de atuações que tem a função 

de alimentar sustentar e orientar a intervenção pedagógica, ela é feita através da interpretação 

qualitativa dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, assim o professor conhece o quanto 

ele se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem, para isto é necessário analisar as 

adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e os 

desafios que estão em condições de enfrentar. Assim o professor poderá colocar em prática 

um planejamento de forma adequada com as características de seus alunos. 

 
Material e Método 
 
 Para conhecer as concepções sobre avaliação de professores da Escola Técnica 

Estadual Professora Sylvia Mello, foi aplicado um questionário semiestruturado para 15 

professores da escola, onde apenas 10 questionários foram respondidos. Estes professores 

foram questionados quanto à forma que avaliam o desempenho dos seus alunos, e quanto ao 

tipo de avaliação que estes gostariam de fazer. 

 As respostas dos professores foram submetidas a uma análise de conteúdos, que 

segundo Moraes (1999) é uma metodologia de pesquisa utilizada na descrição e interpretação 

de documentos e textos de diversas classes. E que, a partir da interpretação do pesquisador, se 

pode alcançar uma compreensão mais profunda sobre determinados assuntos. 

 Sendo assim, após identificar as unidades de significados nas falas dos professores, 

estas foram retiradas para analise e classificadas em duas categorias, seguindo as concepções 

de avaliação de vários autores aqui estudados. 

Avaliação Tradicional Onde o professor apenas verifica a reprodução dos 

conteúdos através de provas e trabalhos, e com isso 

classifica os alunos. 

Avaliação Contínua Onde o professor busca avaliar o processo de ensino e 
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aprendizagem, por meio de uma avaliação contínua das 

atividades desenvolvidas pelos alunos. 

 

Análise e Discussão 
 
 Fazendo a análise das respostas dos professores, verificamos que 75% dos 

profissionais fazem uso da avaliação tradicional. E, portanto classificam seus alunos por meio 

de notas, e acabam não investigando se houve aprendizagem efetiva. O restante dos 

professores diz que avaliam seus alunos continuamente durante o processo de aprendizagem.  

 É válido ressaltar que dos professores que utilizam a avaliação tradicional, 63% 

gostariam de aplicar métodos construtivistas de avaliação, com o intuito de avaliar 

continuamente seus alunos. Os outros consideram que o modo de avaliação tradicional é 

considerado ideal, já que estes não mostram interesse em mudar suas práticas avaliativas. 

 Tendo em vista o fato de que apenas 25% dos professores fazem uso da avaliação 

continua, resolvemos estudar os documentos da escola, para verificar se os métodos utilizados 

pelos professores estão de acordo com estes. Segundo o Projeto Político Pedagógico da 

escola, a avaliação do desempenho dos alunos “deve ser encarada como um processo 

contínuo, baseado no acompanhamento e na assistência ao educando, visando diagnosticar 

suas competências e habilidades, como suas dificuldades, visando determinar as bases para a 

construção ao desenvolvimento curricular.” 

 Entretanto, ao estudar o regimento escolar, encontramos uma contradição, que afirma 

que a escola exige a aplicação de pelo menos uma prova. Sendo assim, devido a esta 

contradição nos documentos da escola, pode estar havendo uma confusão entre os professores 

sobre como avaliar. E muitos que gostariam de avaliar continuamente como diz no Projeto 

Político Pedagógico da escola, acabam avaliando da forma tradicional a fim de cumprir o que 

diz no regimento escolar.  

 
O Projeto Interdisciplinar  
  
 O projeto teve como título “O fantástico Mundo dos Esportes” e incluiu quatro 

subprojetos: Esportes Aeróbicos, Esportes radicais, Olimpíadas de inverno e Saúde. Tendo em 

vista os estudos anteriormente apresentados, desenvolvemos algumas metodologias de 

avaliação para o Projeto Interdisciplinar que foi aplicado na escola. No decorrer do referido 

projeto optamos por desenvolver as atividades de forma interdisciplinar, pois sentimos a 

necessidade de realizar esta metodologia de ensino porque a faculdade pouco nos propicia 
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essa forma diferenciada de relacionar e organizar os conteúdos, e assim poderíamos praticá-la 

e perceber as suas vantagens. 

 Ao final do projeto interdisciplinar foi publicado um livro intitulado “PIBID UFPEL: 

projetos interdisciplinares”, deste, fizeram parte todos os bolsistas do PIBID, incluindo os que 

realizaram outros projetos em outras escolas vinculadas ao programa. 

 
Como Foi a Avaliação no Projeto? 

 
 Todos os quatro grupos utilizaram a avaliação de forma continuada, ou seja, durante 

todo o subprojeto, e não somente com uma prova no final das atividades. Observou-se a 

participação dos alunos, o quanto cada um deles se envolvia nas atividades e se conseguiam 

aprender diante da problemática proposta. Para o controle desses dados, os bolsistas do PIBID 

que aplicavam o projeto, faziam anotações sobre o que se destacava em cada um dos alunos, 

desta forma foi possível utilizar a avaliação também para analisar se a metodologia 

empregada estava sendo efetiva, e assim adaptá-la caso fosse necessário. Méndez (2002) 

sugere que a avaliação deve ser formativa, e assim estar sempre a serviço da prática, 

contribuindo com a formação dos alunos, e auxiliando o professor a adaptar sua metodologia 

quando necessário. 

 
Considerações 
 
 A partir dos estudos realizados e da aplicação de um projeto interdisciplinar, 

concluímos que a melhor forma de avaliação consiste naquela que visa a formação do 

individuo. Onde o professor busca avaliar o processo de ensino e aprendizagem por meio de 

uma avaliação contínua das atividades desenvolvidas pelos alunos. Sendo assim, constatamos 

que a maioria dos professores da escola onde foi desenvolvido o projeto e que participaram da 

pesquisa utilizam a avaliação com o intuito de classificar os alunos. E que o projeto 

interdisciplinar que foi desenvolvido na escola foi uma forma de modificar algumas 

concepções, tanto dos alunos quanto dos professores, mostrando a partir das formas de 

avaliação utilizadas, o verdadeiro sentido da mesma, que seria o de contribuir com a 

aprendizagem dos alunos.  
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ECONOMIA NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA PARA 
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ECONÔMICO BRASILEIRO 
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Resumo 
Uma grande ênfase é dada ao fato de que trabalhar com questões do cotidiano e com novas tecnologias 
educacionais possibilitam uma mudança no modo de ensinar. Em muitos aspectos essa mudança equivale à 
quebra de um antigo paradigma educacional baseado em aulas expositivas. Aulas e livros em nenhuma hipótese 
resumem a enorme diversidade de recursos didáticos, meios e estratégias que podem ser utilizados no Ensino. 
Este artigo tem o objetivo de destacar a importância de trabalhar com questões transversais e inovadoras em sala 
de aula. De que forma o acesso ao conhecimento de economia, no ensino médio, pode contribuir para aumentar a 
qualidade do ensino e o desenvolvimento do nosso país. Os alunos chegam às escolas trazendo conceitos 
próprios para as coisas que observam e só querem aprender conteúdos que tenham aplicação e ligação com a 
realidade vivida. Neste contexto, o artigo discute as relações entre teoria e prática, os modelos pedagógicos, as 
vantagens do avanço tecnológico e de que forma repercute no indivíduo, como meio que garante confiabilidade 
de registro e reforço no aprendizado. A falta de entendimento sobre economia pode se tornar um empecilho para 
a promoção do aumento do nível de bem estar para a sociedade. Uma sociedade melhor informada é capaz de 
realizar as melhores escolhas. A partir disso, é discutido, na visão de vários autores, o que vem a ser currículo e a 
importância da pedagogia relacional na construção do conhecimento científico e sua relevância no processo de 
aprendizagem. A fundamentação teórica está centrada em Piaget, que afirma que a interação entre o sujeito e o 
objeto é que promove o desenvolvimento. O texto conclui, a importância de trabalhar com economia no ensino 
médio, tendo em vista que a transversalidade faz parte das políticas educacionais, de acordo com as diretrizes 
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e contribuem para o aumento da qualidade do ensino e 
interesse no aprendizado.  

Palavras-chave: Economia. Contextualização. Transversalidade. 

Abstract 
A great emphasis is given to the fact that working with everyday issues and new educational technologies allow 
a change in the way of teaching. In many ways this change amounts to breaking an old educational paradigm 
based on lectures. Classes and books in no event shall summarize the enormous diversity of teaching resources, 
means and strategies that can be used in teaching. This article aims to highlight the importance of working with 
innovative and cross-cutting issues in the classroom. How access to knowledge of Economics, in high school, 
can contribute to increase the quality of teaching and the development of our country. Students arrive at schools 
bringing their own concepts for things that look and just want to learn contents that have application and 
connection with reality. In this context, the article discusses the relationship between theory and practice, the 
pedagogical models, the advantages of technological advancement and how affects the individual, as the medium 
that ensures reliability and reinforcement in learning. The lack of understanding about the economy can become 
a hindrance to the promotion of increased level of welfare for the society. A more informed society is able to 
perform the best choices. From this, it is argued, in the view of several authors, what comes to be the importance 
of curriculum and pedagogy in relational construction of scientific knowledge and its relevance in the learning 
process. The theoretical foundation is centered on Piaget, which States that the interaction between the subject 
and the object is that promotes development. The text concludes, the importance of working with economics in 
high school, having in view that the mainstreaming is part of educational policies, in accordance with the 
guidelines contained in the National Curricular Parameters (PCN 's) and contribute to increasing the quality of 
education and interest in learning.    
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Introdução 

Nas últimas décadas, o Brasil tem conquistado melhorias nos indicadores do seu 

quadro educacional. O aumento da escolaridade média da população, a diminuição do 

analfabetismo e da evasão escolar, e uma maior cobertura do ensino básico, hoje bastante 

próximo do objetivo da universalização, são alguns exemplos deste progresso. Apesar da 

favorável evolução dos indicadores, os exames de avaliação da qualidade da educação e a 

confrontação no mercado de trabalho mostram que a formação dos estudantes que concluem o 

ensino fundamental e médio está aquém do desejável quando comparada com outros países 

em desenvolvimento (CADAVAL, 2010). 

Diversos autores como Mendonça (1993), Amadeo et al. (1995), e Berhman 

(1996) apud Barros e Mendonça (1997) apontam para o fato do Brasil encontrar-se em 

situação inferior à de países com nível de renda similar no que se refere à qualidade da 

educação. Barros e Mendonça (1997), utilizando a metodologia de Berhman (1996), estimam 

que a escolaridade média esperada daqueles que hoje se encontram em idade escolar é 0,9 ano 

de estudo inferior ao que seria requerido para adequar o Brasil aos padrões internacionais. 

Segundo os autores, como a escolaridade média no Brasil cresce cerca de 0,1 ano de estudo 

por corte de nascimento, esse desempenho inferior do Brasil representa um atraso de nove 

anos do desenvolvimento educacional em relação ao desenvolvimento econômico.  

O desempenho educacional brasileiro deixa a desejar quando comparado aos 

padrões internacionais.  

Em 2000, o Brasil participou pela primeira vez do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA), que procura avaliar os conhecimentos e habilidades necessárias 

em situações da vida real. Nesta avaliação, o Brasil ocupou as últimas posições. Pode-se 

considerar o desempenho brasileiro no teste do PISA em 2000, extremamente precário. A 

média brasileira situa-se no nível mais baixo da escala de habilidades de leitura. Enquanto a 

maioria dos estudantes brasileiros encontra-se nos níveis de zero a dois, na média dos países 

da OCDE a maioria dos estudantes encontra-se acima do nível 3, evidenciando a disparidade 

existente quanto ao aprendizado no Brasil quando comparado a outras nações.  

O PISA avalia as competências em leitura, matemática e ciências de alunos de 15 

anos de idade, com independência da série ou nível de ensino que se encontram cursando.  

O estudo de 2006 se concentrou no nível de conhecimento dos estudantes na área 

de ciências e sua capacidade de usar esse conhecimento para identificar e resolver problemas 

do dia-a-dia. O Brasil não teve nesse PISA, da mesma forma que nos anteriores, um bom 
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resultado. Ocupou a 52ª posição entre os 57 países participantes, que totalizam quase 90% do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial. O desempenho dos estudantes brasileiros foi 

considerado superior apenas ao dos estudantes da Colômbia, Tunísia, Azerbaijão, Catar e 

Quirguistão. Destes, só a Tunísia, igual ao Brasil, participou das versões anteriores do PISA. 

Os quatro restantes fizeram sua estreia no PISA, como países convidados, não pertencentes à 

OCDE. Isto já está a indicar que, no caso brasileiro, não se registraram mudanças entre o 

PISA 2003 e 2006, dos 40 países participantes em 2003, o Brasil só esteve melhor que a 

Tunísia, fato que se repete em 2006.  

O número de países com nota pior que o Brasil passou de zero em 2000 para 11 

em 2009 e o número de países com nota melhor passou de 30 para 54. Ambos os efeitos se 

devem, em parte, ao fato da aplicação de 2000 contar com 31 países e a de 2009, com 66. 

Existem variações significativas de proficiência que não chegam a modificar posições 

relativas e, portanto, não são contempladas nos rankings. É o que ocorre com o Brasil, 

comparativamente com os países que participaram da aplicação de 2000. Tanto em 2000 

como em 2009 o Brasil foi o pior colocado no grupo que participou do PISA 2000.  

Segundo Cadaval (2010), a existência deste atraso gera consequências individuais, 

afetando diretamente as pessoas que têm baixa escolaridade, bem como coletivas, 

prejudicando o desenvolvimento da economia. Do ponto de vista individual, o nível 

educacional da população adulta gera efeitos importantes sobre a renda individual e, portanto, 

sobre o nível de pobreza atual e futuro. No nível agregado, inúmeros estudos têm 

demonstrado que o elevado grau de desigualdade no Brasil está intimamente relacionado à 

deficiência do sistema educacional brasileiro.  

Da mesma forma, vários estudos, Souza (1999); Dias, Dias e Lima (2005); 

Nakabashi e Figueiredo (2005); Barros, Henriques e Mendonça (2000); Hanushek e Kim 

(1995) demonstram também que existe clara relação entre a qualidade educacional e as 

possibilidades de crescimento econômico do país. 

 

Referencial Teórico 

 

Segundo Araújo e Luzio (2005), há alguns anos predominavam teorias que 

consideravam a escola como um espaço de reprodução ideológica do status quo. Os autores 

afirmam que educadores acreditavam e classificavam a escola como somente reprodutora das 

grandes estruturas ideológicas, econômicas e culturais prevalecentes. Porém, a educação não é 

um mero mecanismo de reprodução. Se a educação for capaz de ensinar a ler de forma 
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competente e a usar a linguagem matemática para resolver os problemas do cotidiano estará 

contribuindo para a melhoria das condições de vida da população e, portanto, para o 

desenvolvimento econômico do país. Isto significa que a escola é um espaço de transformação 

e não de reprodução. Não basta apenas que as crianças tenham acesso à escola. É necessário 

que nela permaneçam e que adquiram de forma efetiva os conhecimentos e habilidades 

essenciais para conquistar uma melhor inserção no mundo do trabalho e renda. 

No entanto, o ensino no Brasil ainda enfrenta problemas com relação ao baixo 

interesse dos alunos em aprender. Na maioria das escolas o professor ministra aulas no quadro 

negro, onde é visto pelos alunos como dono da informação, desestimulando a criatividade e o 

envolvimento dos alunos, que acabam memorizando conceitos somente para serem aprovados 

na disciplina.  
 

A teoria é uma representação, uma imagem, um reflexo, um signo de uma realidade 
[...]. Uma teoria define-se pelos conceitos que utiliza para conceber a “realidade”. 
Os conceitos de uma teoria organizam e estruturam nossa forma de ver a “realidade” 
(SILVA, Tomaz Tadeu, 2000, p. 11).  

 

Para a maior parte dos alunos, o conhecimento adquirido em sala de aula estão 

totalmente alheios as suas experiências cotidianas (não existe uma conexão entre o que se 

aprende na escola e o mundo ao seu redor).  

O professor fala, o aluno escuta, o professor dita, o aluno copia, o professor 

decide o que fazer, o aluno faz, o professor ensina e o aluno “aprende”. O professor acredita 

que o conhecimento pode ser transmitido, dessa forma, para o aluno. O indivíduo ao nascer 

nada tem em termos de conhecimento. 

Segundo Becker (1993), é assim o sujeito (elemento conhecedor, centro do 

conhecimento), uma folha de papel em branco, tábula rasa, na visão epistemológica desse 

professor. Então, de onde vem o seu conhecimento (conteúdo) e a sua capacidade de conhecer 

(estrutura)? Vem do meio físico e/ou social (objeto). Empirismo é o nome desta explicação da 

gênese e do desenvolvimento do conhecimento.  

O sujeito é totalmente determinado pelo mundo do objeto ou meio físico e social. 

Quem representa este mundo, na sala de aula, é, por excelência, o professor. Becker diz que 

no imaginário do professor, ele, e somente ele, pode produzir algum novo conhecimento no 

aluno. O aluno aprende se, e somente se, professor ensina. O aluno, egresso dessa escola, será 

bem recebido no mercado de trabalho, pois aprendeu a silenciar, mesmo discordando, perante 

a autoridade do professor, a não reivindicar coisa alguma, a submeter-se e a fazer um mundo 

de coisas sem sentido, sem reclamar. O produto pedagógico acabado dessa escola é alguém 
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que renunciou ao direito de pensar e que, portanto, desistiu de sua cidadania e do seu direito 

ao exercício da política no seu mais pleno significado. 

Afinal qual é objetivo de ensinar? O que o aluno deve aprender? Como deve 

aprender? Será que o conhecimento transmitido é realmente aprendido? Muitos alunos 

estudam diversas disciplinas sem perceber as diferentes relações existentes entre elas e as 

aplicações práticas em sua vida.  Então para que aprender? 
 

O modelo educativo vigente na sociedade industrial privilegia o ensino tecnicista, 
tendo como função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis, de acordo 
com suas aptidões. Neste modelo, toda prática pedagógica vivenciada não apresenta 
nenhuma relação com o cotidiano do aluno, pouco desperta a curiosidade, 
privilegiando o acúmulo de conhecimentos, valores e normas vigentes na sociedade 
de classe repassados de forma conteudista e desarticulada. Como resultado 
decorrente, o aluno passa a tornar-se desinteressado por não perceber o sentido 
daquilo que está sendo ensinado (BEHAR, 2007, p. 1). 

 

As perspectivas profissional, social ou pessoal dos alunos não fazem parte das 

preocupações escolares; os problemas e desafios da comunidade, da cidade, do país ou do 

mundo recebem apenas atenção marginal no ensino médio, que também por isso precisa ser 

reformulado.  
 
O currículo parece condenado ao desaparecimento. Para nós, educadores, essa frase 
funciona como uma provocação. Ela é estranha e nos perturba [...]. Quais serão os 
novos mecanismos para o controle e a avaliação daquilo que é ensinado e 
“eventualmente” aprendido? (VEIGA NETO, 2008, p. 83 ). 
 

 

A nova escola de ensino médio não há de ser mais um prédio, mas um projeto de 

realização humana, recíproca e dinâmica, de alunos e professores ativos e comprometidos, em 

que o aprendizado esteja próximo das questões reais, apresentadas pela vida comunitária ou 

pelas circunstâncias econômicas, sociais e ambientais (BRASIL, 2009). 

Segundo Lopes e Macedo (2010), além do perceptível esgotamento das ciências 

tradicionais, com a criação de áreas inter ou transdisciplinares, a metáfora do rizoma permitira 

o questionamento das fronteiras estabelecidas pela modernidade entre o conhecimento 

científico e o conhecimento tecido nas esferas cotidianas da sociedade [...]. A incorporação 

das ideias de redes de conhecimento e de tessitura de conhecimentos em rede torna-se 

fundamental em face da multiplicidade e da complexidade de relações nas quais estamos 

envolvidos e nas quais criamos conhecimentos e os tecemos com os conhecimentos de outros 

seres humanos. Nesse sentido, a tessitura de uma compreensão teórica do currículo envolve 

considerar os espaços cotidianos em que esses currículos acontecem. 
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De acordo com SILVA (2000), a teoria descobre o real, de que há uma 

correspondência entre a teoria e a realidade. A teoria representa, reflete, espelha a realidade. 

Uma teoria do currículo começaria por supor que existe, lá fora, esperando para ser 

descoberta, descrita e explicada, uma coisa chamada currículo. O currículo seria um objeto 

que precederia a teoria, a qual só entraria em cena para descobri-lo, descrevê-lo e explicá-lo. 

A partir de estudos sobre metodologia, currículo, teorias de aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo define-se modelo pedagógico, de acordo com Behar (2007), como 

um sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta a forma como se aborda o 

currículo e que se concretiza nas práticas pedagógicas e nas interações professor-aluno-objeto 

de conhecimento. Nesse triângulo (professor, aluno e objeto) é estabelecida uma relação 

triádica de atenção conjunta e na qual o modelo concretiza-se em ação e estabelece um 

contexto intersubjetivo construído a partir da subjetividade de cada participante 

compartilhando uma definição de situação determinada. 

Nesse contexto, a ciência busca através de leis, princípios e modelos generalizar e 

simplificar a realidade. O conceito de modelo surge, portanto, com o viés de estabelecer uma 

relação por analogia com a realidade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) destacam a importância de 

trabalhar com questões do cotidiano em sala de aula e todos nós sabemos que diversos 

conceitos de economia estão presentes no dia a dia das pessoas, embora a maioria não se sinta 

capaz de compreender os conceitos econômicos que fazem parte de seu cotidiano e 

influenciam diretamente nas suas decisões.  

Denegri (1998) diz que a sociedade avança rapidamente numa realidade mundial 

impregnada de mudanças, cujas consequências e causas são, entre outras, de origem sócio-

econômicas, tanto no âmbito governamental como familiar. Existe uma indiferença em 

introduzir conceitos econômicos no cotidiano das pessoas. Nas famílias, não é comum os pais 

discutirem com os filhos seus problemas econômicos e a educação básica apresenta de forma 

muito superficial o tema consumo nos temas transversais. No ensino superior, somente 

algumas áreas incluem os conceitos econômicos no currículo, não existe uma proposta 

curricular que inclua os conceitos econômicos.  
 
 
Se a compreensão do mundo econômico requer um indivíduo que construa uma 
visão sistêmica do modelo econômico social em que está inserido, a não 
compreensão desses modelos pode agravar os problemas sociais já existentes e criar 
outros como o endividamento ou o superendividamento (DENEGRI, 2007, p. 49). 
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Neste sentido, a falta de entendimento sobre economia pode se tornar um 

empecilho para a promoção do aumento do nível de bem estar para a sociedade.  
 

Em que outra coisa consiste o objetivo da pedagogia crítica senão em colocar o 
intelectual (professor, acadêmico) numa posição privilegiada para identificar fontes 
e origens de poder que levam a mistificar o conhecimento do mundo social e, com 
isso, a perpetuar situações de opressão [...] (SILVA, Tomaz Tadeu, 1996, p. 250). 
 

 

É precisamente a questão do poder que vai separar as teorias tradicionais das 

teorias críticas e pós-críticas do currículo. Segundo SILVA (2000), as teorias tradicionais 

pretendem ser apenas isso: “teorias”, neutras, científicas, desinteressadas. As teorias críticas e 

as teorias pós-críticas, em contraste, argumentam que nenhuma teoria é neutra, científica ou 

desinteressada, mas que está inevitavelmente implicada em relações de poder. As teorias 

tradicionais, ao aceitar mais facilmente o status quo, os conhecimentos e saberes dominantes, 

acabam por se concentrar em questões técnicas [...]. As teorias críticas e pós críticas, por sua 

vez, não se limitam a perguntar “o que?”, mas submetem este “quê” a um constante 

questionamento. Sua questão central seria, pois, não tanto “o quê?”, mas “por quê?”. Por que 

esse conhecimento e não outro? Quais interesses fazem com que esse conhecimento e não 

outro esteja no currículo? Por que privilegiar um determinado tipo de identidade ou 

subjetividade e não outro? 

Nesse contexto, uma sociedade melhor informada é capaz de realizar as melhores 

escolhas. De que forma o acesso ao conhecimento de economia no ensino médio pode 

contribuir para aumentar a qualidade do ensino e formar uma conexão entre a escola e o 

cotidiano? 
 

 
Se continuarmos pensando no currículo como um artefato estável, seguro e sólido, a 
resposta é fácil: não haverá como ficarmos com o currículo [...]. Se pensarmos em 
ressignificar o currículo, temos de ter claro que será preciso empreender um 
processo radical (VEIGA NETO, 2008, p. 95). 
 
 
 

Material e Método 
 
 

Nesse sentido, a introdução da economia no ensino médio pode contribuir para a 

formação de pessoas mais informadas a respeito da realidade socioeconômica, o que 

consequentemente, reflete no desenvolvimento do país.  
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O que não se pode fazer é ficar em cima de saudosismos, tentando voltar aos velhos 
currículos, às velhas práticas escolares, à “velha e boa” disciplina dos corpos infantis 
e dos saberes escolares, pois o mundo está diferente (VEIGA NETO, 2003, p. 111). 
 
 

Por isso, é de grande relevância pesquisar de que forma o tema economia está 

sendo trabalhado nas disciplinas do ensino médio e avaliar o conhecimento de economia dos 

professores e alunos, tendo em vista que a transversalidade faz parte das políticas 

educacionais, de acordo com as diretrizes presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s).  

A proposta para contribuir no aumento da qualidade do ensino está centrada no 

método de investigação-acção (recolha de informações sistemáticas com o objetivo de 

promover mudanças sociais) e divide-se em três fases principais. Primeiramente, será 

realizada duas pesquisas: a primeira visa revelar a forma como a economia está sendo 

trabalhada nas disciplinas do ensino médio (estudo exploratório). A segunda tem por objetivo 

avaliar o conhecimento de economia dos alunos e professores das escolas de ensino médio da 

cidade do Rio Grande/RS, através de questionários com os alunos e entrevistas com os 

professores de matemática, geografia e história, do ensino médio, da cidade de Rio Grande/ 

RS. 
 
 
Na perspectiva construtivista, os seres humanos constroem seus conhecimentos a 
partir de suas próprias experiências e noções, portanto, qualquer estratégia de 
aprendizagem seja com adultos ou com crianças e adolescentes, é necessário partir 
das ideias que eles têm sobre o assunto (BESSA, Sonia, 2008, p. 104). 
 

 

Becker (2009), diz que o conhecimento não nasce com o indivíduo, nem é dado 

pelo meio social. O sujeito constrói seu conhecimento na interação com o meio tanto físico 

como social [...]. Piaget derruba a idéia de um universo de conhecimento dado, seja na 

bagagem hereditária (apriorismo), seja no meio (empirismo) físico ou social. Criou a idéia de 

conhecimento-construção, expressando, nessa área específica, o movimento do pensamento 

humano em cada indivíduo particular. 

 

Análise e Discussão 
 
Essa construção é possível na medida em que se têm a prática, a ação própria; e, 
também, na medida em que se apropria de teoria(s) suficientemente critica(s) para 
dar conta das qualidades e dos limites de sua prática. Essas duas condições são 
absolutamente indispensáveis para o avanço do conhecimento, para a ruptura com o 
senso comum na explicação do conhecimento. Deste ponto de vista, o conhecimento 
não é dado nem nos objetos (empirismo) nem na bagagem hereditária (apriorismo). 
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O conhecimento é uma construção. O sujeito age, espontaneamente - isto é, 
independentemente do ensino, mas não independentemente dos estímulos sociais, 
com os esquemas ou estruturas que já tem, sobre o meio físico ou social. Retira 
(abstração) deste meio o que é do seu interesse. Em seguida, reconstrói (reflexão) o 
que já tem, por força dos elementos novos que acaba de abstrair. Temos, então, a 
síntese dinâmica da ação e da abstração, do fazer e do compreender, da teoria e da 
prática. É dessas sínteses que emerge o elemento novo, sínteses que o apriorismo e o 
empirismo são incapazes de processar porque só valorizam um dos pólos da relação. 
Na visão construtivista, sujeito e meio têm toda a importância que se pode imaginar 
(BECKER, 2009, p. 4). 
 
 
 

Portanto, a educação deve ser um processo de construção do conhecimento. 

Realizada a etapa de pesquisa e avaliação do conhecimento de economia no ensino médio, a 

segunda fase tem como objetivo principal auxiliar os professores das escolas sobre como 

trabalhar com economia em suas aulas, buscando aperfeiçoar o conhecimento e a metodologia 

de ensino. 

“O conhecimento não pode ser simplesmente implementado ou transferido, ele 

precisa ser construído e reconstruído para ter qualquer efeito duradouro” (MEDEIROS e 

MEDEIROS, 2002, p. 84). Parece não haver dúvida de que a aprendizagem que vá além da 

pura memorização deve estar baseada em atividades nas quais o sujeito se envolva 

cognitivamente. 

É importante destacar que durante a execução da atividade, serão oferecidos 

cursos de capacitação para os professores das escolas trabalharem com o tema Economia nas 

disciplinas de Matemática, Geografia e História. Os professores também participarão de um 

debate sobre temas na área de economia como forma de estimular o interesse pelo assunto. 

Serão repassadas ainda, as informações e conceitos básicos de economia necessários para o 

desenvolvimento das atividades interativas na fase posterior.  

Segundo Castells (1999), na sociedade em rede, aprender caracteriza-se por uma 

apropriação de conhecimento que se dá numa realidade concreta, isto é, parte da situação real 

vivida pelo educando apoiado na presença mediadora e gestora do professor compromissado 

com seus alunos e com a construção de conhecimentos, procurando responder ao princípio da 

aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, os professores das escolas poderão manter contato durante a 

execução da pesquisa através da Plataforma Moodle para esclarecer dúvidas, debater 

conteúdos postados ou notícias atuais. 

Behar (2006) explica que dentre os aspectos tecnológicos, tem-se a Plataforma ou 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Considera-se um AVA como ambiente coletivo 
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que favorece a interação dos sujeitos participantes, sendo este um todo constituído pela 

plataforma e por todas as relações estabelecidas pelos sujeitos usuários a partir do uso das 

ferramentas de interação, tendo como foco principal a aprendizagem. O AVA é um espaço na 

Internet formado pelos sujeitos e suas interações e formas de comunicação que se estabelecem 

através de uma plataforma. Entende-se por plataforma uma infraestrutura tecnológica 

composta pelas funcionalidades e interface gráfica que compõe o AVA. 
 
 
A autonomia moral e intelectual tão necessária à educação econômica são 
relacionadas por Piaget como resultado de métodos ativos e que, somente, estes 
seriam capazes de desenvolver a personalidade intelectual. Se o estudante é 
submetido continuamente à autoridade adulta e se os únicos relacionamentos sociais 
que constituem a vida da classe são os que ligam cada aluno, individualmente, a um 
mestre que detém todos os poderes, este não conseguirá ser ativo intelectualmente. 
Os métodos ativos pressupõem necessariamente a intervenção de um meio coletivo 
ao mesmo tempo formador da personalidade moral e fonte de trocas intelectuais 
organizadas. As ações experimentais e pesquisas espontâneas requer uma livre 
colaboração dos alunos entre si e na relação professor-aluno. Estes procedimentos 
favorecem o espírito crítico à objetividade e a necessidade de demonstração 
(PIAGET, 1971 apud BESSA, 2008, p. 73). 
 

 

Uma vez realizada a capacitação dos professores, a terceira fase será constituída 

da execução das atividades interativas nas escolas. Nestas atividades, alunos e professores 

terão oportunidade de aplicar os conceitos econômicos e conhecimentos adquiridos a partir de 

jogos e simulações computacionais.  

O professor sabe que há duas condições necessárias para que algum conhecimento 

novo seja construído: a) que o aluno aja (assimilação) sobre o material que o professor 

presume que tenha sigo de cognitivamente interessante, ou melhor, significativo para o aluno; 

b) que o aluno responda para si mesmo às perturbações (acomodação) provocadas pela 

assimilação deste material, ou, que o aluno se aproprie, neste segundo momento, não mais do 

material, mas dos mecanismos íntimos de suas ações sobre este material; este processo far-se-

á por reflexionamento e reflexão (PIAGET, 1977 apud BECKER, 1993). 

Portanto, o conhecimento não é dado como algo acabado, ele se constitui pela 

interação do sujeito com o objeto e com o meio social. O sujeito age, retira das atividades 

interativas e do meio o que é de seu interesse, em seguida reconstrói o que já tem. O 

conhecimento é construído e concebido como resultado da ação do sujeito sobre a realidade. 
  

 
Segundo Piaget, o construtivismo é uma ideia melhor, uma teoria, que nos permite 
interpretar o mundo em que vivemos, contrário com o sistema educacional vigente, 
onde na escola se aprende, se repete, ensina-se o que já está pronto, ao invés de agir, 
operar, criar, construir a partir da realidade vivida (BECKER, 2009, p. 2 ). 
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Moreira e Silva (2010) acrescenta que as novas tecnologias e a informática 

ilustram as profundas transformações que se estão dando na esfera da produção do 

conhecimento técnico/ administrativo, transformações que tem implicações tanto para o 

conteúdo do conhecimento quanto para sua forma de transmissão.     

Levy (2004) apresenta a ideia de que o computador é capaz de trazer ao processo 

de aprendizagem uma dimensão bastante interessante enquanto a questão de fuga da 

linearidade, comum ao ensino tradicional. Embora saibamos que o computador não vai 

resolver todos os problemas da Educação, mas os recursos informatizados podem ser 

ferramentas extremamente válidas na construção de um conhecimento significativo, 

despertando o “saber pensar”, o “aprender a aprender”, a autonomia e a reflexão nos nossos 

alunos. Com a utilização dos simuladores é possível fazer um experimento que aproxime o 

conteúdo desenvolvido em sala de aula com o nosso cotidiano. 

Inicialmente serão utilizados jogos e simulações de economia disponíveis no 

mercado local e internet. Pretende-se com o estreitamento das relações entre os Cursos de 

Economia, Matemática, Engenharia e Computação da FURG, o desenvolvimento de 

softwares computacionais com novos jogos e simulações que contribuam na aprendizagem de 

economia e das inter-relações entre os saberes. 
 

Assim, mesmo quando pensamos no currículo como uma coisa, como uma lista de 
conteúdos, por exemplo, ele acaba sendo, fundamentalmente, aquilo que fazemos 
com essa coisa. Mesmo uma coisa como uma lista de conteúdos não teria 
propriamente existência se não fizesse nada com ela. Como tal, o currículo não diz 
respeito tampouco apenas a ideias e abstrações que passam de mente em mente, mas 
a experiências e práticas (SILVA, Tomaz Tadeu, 2003, p.194). 
 

 

Segundo Becker (2009), tudo que o aluno construiu até hoje em sua vida serve de 

patamar para continuar a construir e que alguma porta abrir-se-á para o novo conhecimento, é 

só questão de descobri-la, ele descobre isto por construção. “Aprender é proceder a uma 

síntese indefinidamente renovada entre a continuidade e a novidade” (INHELDER et al, 

1977, p. 263), aprendizagem é por excelência, construção. 

 

Considerações 

 

Por fim, ensinar é muito mais do que transmissão de informação, é necessário 

fornecer possibilidades para que os conhecimentos adquiridos na escola tenham um sentido 

maior para os alunos. É importante a adoção de uma metodologia inovadora, trabalhar com 
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eixos transversais, para obtermos uma aprendizagem mais significativa, com a utilização de 

recursos tecnológicos, simuladores, aulas de laboratórios e conteúdos mais relacionados com 

o cotidiano dos alunos. 

O cotidiano, a realidade sócioeconômica e a integração das diversas áreas de 

conhecimento devem fazer a ponte entre o que se aprende na escola e o que se vive, somente 

desse modo e com entusiasmo nos fazeres a aprendizagem será significativa, teremos aumento 

na qualidade do ensino, o que consequentemente será refletido no desenvolvimento do país. 
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EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS:  
CONSTRUÇÕES DE MICROSCÓPIOS DE BAIXO CUSTO COM O USO 

DE MATERIAIS ALTERNATIVOS 
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Resumo 
Um dos grandes desafios atuais do ensino de ciências nas escolas de nível fundamental e médio é construir uma 
ponte entre o conhecimento ensinado na sala de aula e o mundo cotidiano dos alunos. O microscópio pode 
contribuir para a formação do aluno auxiliando no aprendizado e proporcionando a interdisciplinaridade. Este 
trabalho visa descrever a construção de microscópios de baixo custo com a utilização de materiais alternativos. A 
facilidade na fabricação destes microscópios e a utilização desses materiais possibilitam a construção desse 
equipamento. Acreditamos que esta pode ser uma alternativa didática que auxilia o professor no processo de 
ensino-aprendizagem.   
 
 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Microscopia.  Materiais alternativos. 
 
Abstract 
One of the main challenges of science education in primary and secondary schools is to build a bridge between 
the knowledge taught in the classroom and the everyday world of students. The microscope can contribute to the 
formation of student´s learning and providing an interdisciplinary approach. This paper aims to describe the 
construction of low cost microscope with the use of alternative materials. The simplicity for fabrication of this 
microscope and the use of these materials allow the construction of such equipment. We believe it can be an 
alternative approach that helps the teacher in the teaching-learning process.    
 
 
Keywords: Teaching science. Microscopy. Alternative materials. 
 
 
Introdução 

 

O ensino de ciências nas escolas de nível fundamental e médio é um constante desafio 

no que tange a falta de material didático que permita a relação do conhecimento teórico com a 

realidade dos alunos (BRITO, 2005). Não raro, a ausência deste vínculo gera apatia e 

distanciamento entre os mesmos e atinge também os próprios professores.  

Ao se restringirem a uma abordagem tradicional, utilizando somente os livros didáticos, 

quadro e giz, os professores acabam não contemplando as várias possibilidades que existem 

para tornar a ciência mais palpável. Desta forma, é relevante associar a atividade docente com 
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os avanços científicos e tecnológicos atuais como computadores, internet, celulares, câmeras 

digitais, e-mails e mensagens instantâneas, além do uso de alternativas pedagógicas.  

 A escola precisa ser um espaço que permita ao aluno vivenciar o conteúdo que está 

sendo desenvolvido nas aulas teóricas, buscando superar os entraves da prática pedagógica 

tradicional e se desafiar no sentido da busca por caminhos alternativos, potencializando o 

significado do ato de ensinar.  

Uma das possibilidades é o uso de materiais de baixo custo e alternativos como recurso 

para a construção de materiais didáticos, uma forma de estimular os alunos a desenvolverem 

habilidades que o levem a questionar e a relacionar a teoria com a prática na tentativa de 

aproximar estes conhecimentos com a sua realidade. É preciso proporcionar várias 

ferramentas para que o aluno possa escolher, entre muitos caminhos, aquele que for 

compatível com sua visão de mundo. 

Percebe-se a relevância da utilização do microscópio óptico no estudo das células, 

tecidos e microorganismos, além do contexto histórico e multidisciplinaridade proporcionada. 

No entanto, esses equipamentos possuem um alto custo inviabilizando, muitas vezes, a 

utilização da microscopia no ensino fundamental e médio. Por isto, tem-se a necessidade do 

desenvolvimento de microscópios de baixo custo que desempenhem a mesma função de um 

microscópio óptico tradicional.  

 

O microscópio e sua história 

 

O primeiro microscópio foi construído, no século XVI, pelos holandeses Hans e 

Zacharias Jansen, posteriormente foi aperfeiçoado ao longo do século XVII, em vários países, 

como na Inglaterra pelo físico Robert Hooke e na Holanda, por Antonie van Leeuwenhoek 

(SABBATINI, 2003). 

Em 1665, Robert Hooke desenvolveu o microscópio composto por duas lentes (uma 

ocular - próxima ao olho e outra objetiva – próxima ao objeto) e com ele observou cortes 

finos de cortiça (Fig.1) constatando que a mesma era uma estrutura porosa semelhante a favos 

de mel.   
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Figura 1: células da cortiça observadas por Hooke 

(Fonte: cienciasdanatureza.blogspot.com) 
 

Na época, Hooke não percebeu que o que ele estava visualizando, era na realidade, a 

parede celular vegetal, estrutura morta que protege e confere rigidez e sustentação à célula 

vegetal (BARROS, 2002). Os pequenos compartimentos, Hooke denominou de cella, assim o 

descobrimento da célula é creditado a este brilhante cientista, o qual publicou os seus 

resultados no livro Micrografia (1665) com inúmeros e belos desenhos de diversas 

microestruturas, sendo muito conhecido o desenho de uma pulga (Figura 2). 

 
Figura 2: Desenho de uma pulga observada por Hooke 

(Fonte mundoanimalmaceio.blogspot.com) 
 

Após 150 anos do desenvolvimento do microscópio de Hooke é que se concluiu que as 

células são as unidades formadoras dos seres vivos. Mais tarde, dois cientistas, Mathias 

Schleiden (botânico) e Theodor Schwann (zoólogo) concluíram que todos os seres vivos são 

formados por células, criando a teoria celular em 1839, uma das teorias unificadoras da 

biologia. Assim, à medida que o microscópio óptico foi evoluindo aumentava o conhecimento 

sobre a constituição dos organismos. 

De acordo com Sepel et al (2009) o descobrimento e aperfeiçoamento dos microscópios 

permitiu que algumas teorias fossem refutadas, como a da geração espontânea e a dos 

miasmas como causadores de doenças. 

Diferentes profissionais ligados à área da educação discutem e enfatizam que a escola, 

visando à educação científica, precisa proporcionar aos seus alunos o conhecimento sobre as 

inovações científicas que estão ocorrendo no planeta. Porém, na maioria das vezes, 

professores e escolas colocam que a falta de material é um obstáculo para a execução desta 

tarefa.  

Desta forma, propostas que visem à produção de material de baixo custo são válidas 

porque 
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(...) acreditamos que a experiência de construir um equipamento com 
capacidade de resolução equivalente ao dos primeiros microscópios pode ser 
uma ferramenta valiosa para o professor chamar a atenção para aspectos da 
história da ciência, relacionar o que os alunos podem ver com o que viram os 
primeiros microscopistas e discutir a gênese de conhecimentos que hoje 
constituem a base da Biologia como, por exemplo, a teoria celular. (WALLAU 
et al, 2008 p. 8). 
 

Constituição dos microscópios ópticos 

 

Os microscópios são utilizados na visualização de objetos com dimensões inferiores ao 

limite da resolução do olho humano (0,1 mm). 

Os mais simples são construídos com uma lente convergente que fornece, em condições 

apropriadas, uma imagem maior que a do objeto em análise. Esse fato é conhecido como 

ampliação, indicada por um número seguido do símbolo x. Cabe destacar que o aumento do 

tamanho do objeto é limitado para cada tipo de lente e depende do valor do seu foco e da 

distância que o objeto está da lente (MENEZES, 2001). Dessa forma, a melhor combinação 

desses fatores proporciona uma ampliação de acordo com o objetivo do estudo.    

Podemos citar como exemplo de microscópio simples a lupa sendo as mais comuns nas 

escolas aquelas que fornecem aumento de 1,5x até 30x permitindo a visualização de estruturas 

pequenas como as nervuras das asas de insetos. Esses tipos de limitações e necessidades são 

responsáveis pelo aperfeiçoamento tanto de microscópios ópticos quanto de eletrônicos. 

Porém, nesse trabalho destacaremos o funcionamento físico dos microscópios compostos que 

construímos.     

Os microscópios ópticos compostos que construímos são constituídos de uma parte 

mecânica e uma parte óptica. A primeira serve como suporte e para estabilizar a parte óptica 

constituída de duas lentes, um espelho que reflete a luz ambiente (fonte de luz) e a parte 

mecânica composta por canos de PVC, placas de acrílico, joelhos e peças em T. O esquema 

do funcionamento do microscópio ótico está representado na figura 3.  

 
Figura 3: Esquema explicativo do funcionamento de um microscópio óptico 

(Fonte: http://www.da-educa.com/2009/10/plantao-de-duvidas-on-line-fisica_13.html) 
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A lente que se encontra mais próxima do objeto é denominada objetiva, sendo que o 

objeto deve ser posicionado um pouco além do seu foco (alguns milímetros) é associada a 

uma segunda lente que fica próxima ao olho denominada ocular (COPELLI et al, 1998).  A 

imagem formada pela objetiva é invertida e maior que o objeto, sendo que essa lente produz 

uma ampliação e a lente ocular também gera uma ampliação. É possível verificar que a 

ampliação total de um microscópio composto é dada pela combinação de lentes do 

microscópio, ou seja, é igual ao produto das ampliações individuais das objetivas e da ocular 

(HALLIDAY, 2002). 

 

Metodologia 

 

Construindo os microscópios: um grande desafio  

 

O primeiro microscópio construído nas nossas aulas foi constituído de bambu, madeira, 

espelho, fita crepe e um conjunto de lentes recicladas retiradas de microscópios que não eram 

mais utilizados (Figura 4). Este modelo foi idealizado por utilizar material de fácil aquisição e 

utilização. O bambu foi recortado, de acordo com os moldes de um microscópio modelo. 

Primeiramente foram cortados três pedaços de bambu de diferentes diâmetros, o pedaço 

maior foi usado para compor o corpo do microscópio, o intermediário ligou o maior ao menor 

que formou o tubo onde foram colocadas as lentes.  

A madeira foi presa ao bambu de maior diâmetro através de parafusos, deixando a mesa 

fixa. O bambu de menor diâmetro recebeu em uma das extremidades a lente reciclada ocular e 

na outra a lente reciclada objetiva. Essa parte do microscópio, chamada de tubo, ficou móvel, 

possibilitando encontrar o foco.  

 Como resultado final desse primeiro modelo obteve-se um microscópio de mesa fixa e 

tubo móvel, o que acabou dificultando na hora da observação, pois era preciso segurar o tubo 

até encontrar o foco, e quando o mesmo era encontrado era difícil mantê-lo. O aumento 

verificado com este microscópio foi de 60x (10 X 6).  
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Figura 4: Microscópio construído com bambu. (A) Tubo móvel; (B) Mesa fixa; (C) Espelho refletor da 

luz 
 

Após esta primeira tentativa, considerada um protótipo, foi construído um microscópio 

com o tubo fixo e a mesa móvel (para cima e para baixo) utilizando materiais como cano de 

PVC e acrílico, além das lentes recicladas. Escolhemos novos materiais porque serem de 

obtenção mais fácil e de manipulação mais prática facilitando o processo de produção. 

 A base do microscópio (Figura 5) foi construída com um pedaço de acrílico (10cm x 

7cm), 2 canos de PVC de 15 cm, 2 canos de PVC (5 cm), 2 joelhos e 1 peça em T.  

 

 
Figura 5: base do microscópio; (A) joelho; (B) T; (C) base de acrílico; (D) cano de PVC- 15 cm; (E) cano 

de PVC 5 cm. 
 

A coluna é formada por um cano de 30 cm sendo presa à base pela peça em T e ao tubo 

por outro T seccionado.  A mesa foi construída com um pedaço de acrílico que foi recortado 

(com auxílio de uma serra) para que a coluna pudesse ser encaixada (Fig. 6B). O espelho (Fig. 

6F) foi colado à base servindo como um refletor da luz ambiente, fonte de luz do microscópio. 
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O microscópio construído (Figura 6) foi testado e produziu um aumento da imagem de 

100x. 

 

 
Figura 6: Microscópio pronto; (A) coluna; (B) mesa móvel; (C) lente ocular; (D) tubo fixo; (E) lente objetiva; 
(F) espelho refletor; (G)- peça rosqueada para subir e descer a mesa. 

 

 
Análise e discussão 
 

Construímos dois microscópios, um de bambu e um de PVC, que proporcionaram 

momentos de discussões e reflexões sobre as possibilidades de elaboração de outros modelos 

com materiais mais acessíveis e/ou de baixo custo.  

O objetivo deste trabalho foi construir um microscópio que pudesse contribuir para as 

aulas de ciências, auxiliando alunos do ensino fundamental e médio na observação do mundo 

microscópico que os rodeiam. Após o desenvolvimento deste projeto pode-se observar que a 

confecção de materiais alternativos é um processo viável e de fácil realização. Para que este 

tipo de trabalho ocorra, torna-se necessário que os professores e a escola procurem materiais 

alternativos para a construção de ferramentas didáticas, sendo que muitas vezes as escolas não 

possuem recurso suficiente para a compra ou manutenção do material industrializado. Porém, 

estes materiais também viabilizam o processo de ensino-aprendizagem.  

Os recursos didáticos têm a função de facilitar o processo de ensino aprendizagem e 

através deles os professores têm a oportunidade de tornar as aulas mais dinâmicas e 
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interessantes. Quando construímos um recurso didático em grupo possibilitamos o 

desenvolvimento do espírito de equipe e o potencial criativo individual e coletivo através de 

discussões sobre os materiais a serem utilizados e a melhor maneira de construção.  

Além da confecção de microscópios de baixo custo os docentes devem ser capacitados 

para o uso deste equipamento, como exemplo, levar aos alunos o mundo invisível através dos 

microscópios construídos, coletivamente, no espaço escolar. Como ferramenta auxiliar e 

complementar ao estudo do microscópio desenvolvemos uma webquest32, material disponível 

na internet, que leva o aluno, de forma orientada, a entrar em sites específicos para completar 

tarefas que são pedidas. 

Com isso se observa a importância da construção de materiais didáticos em sala de aula, 

possibilitando ao aluno o desenvolvimento de varias capacidades que não só a de observação 

do mundo microscópico e sim uma ligação multidisciplinar, permitindo o desenvolvimento do 

poder de criação, criticidade e trabalho em grupo. 
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Resumo 
A temática da educação inclusiva surge no cenário nacional como um novo paradigma educacional. Amparada pelo 
ordenamento legal a garantia de acesso e permanência com qualidade para todos os alunos, nomeadamente, aqueles 
com deficiência, solidifica-se também como política pública, acenando para o compromisso do estado na garantia de 
direitos, como a educação. Apesar da atualidade das discussões, o tema tem sido timidamente debatido pela 
comunidade de educadores químicos, como pode ser percebido no estudo realizado, que buscou compreender, por 
meio da análise das publicações difundidas nas dez últimas edições das Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de 
Química, o que a área da educação em química tem discutido a este respeito. Dentre os achados do estudo 
exploratório identifica-se que duas áreas tem concentrado a atenção dos estudiosos, sendo elas o tema da surdez e 
cegueira/baixa-visão. O estudo denuncia a falta de formação inicial e continuada dos professores e anuncia para a 
necessidade de processos formativos integrados entre professores da educação básica, profissionais da educação 
especial e educadores químicos, para que em conjunto, produzam saberes que garantam de forma equitativa a 
participação e a aprendizagem de todos os alunos, ideário da educação inclusiva. 
  
 
 
Palavras-chave: Educação inclusiva. Ensino de química. Produção de conhecimento. 
 
 
 
Abstract 
The issue of inclusive education arises on the national scene as a new educational paradigm. Supported by the legal 
system to guarantee access and permanence in quality for all students, including those with disabilities, also 
solidifies as public policy, nodding to the commitment of the state in guaranteeing rights such as education. Despite 
today's discussions, the issue has been tentatively discussed by the community of chemical educators, as can be seen 
in the study, which sought to understand, through analysis of the publications circulated in the last ten editions of the 
Annual Meetings of the Brazilian Chemical Society, that the area of education in chemistry is discussed in this 
regard. Among the findings of the exploratory study identifies two areas that have focused the attention of scholars, 
which were the subject of deafness and blindness / low-vision. The study reveals the lack of initial and continuing 
training of teachers and announces to the need for formative processes integrated with basic education teachers, 
special education professionals and educators chemicals, so that together produce knowledge to ensure the 
participation and equitable learning of all students, ideas for inclusive education. 
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Reflexões iniciais sobre a temática da educação inclusiva 

 

   As políticas educacionais atuais têm na democratização do ensino um dos seus principais 

objetivos. O acesso das ditas minorias à educação vem sendo tema de debate no contexto 

nacional, inspirado por uma série de programas e financiamentos específicos, bem como, pela 

legislação que intenta garantir em ambientes não restritivos a escolarização dos grupos que 

historicamente estiveram excluídos da educação em todos os seus níveis e modalidades. 

No país, o grande marco deste processo foi à assinatura da Declaração de Salamanca, que 

estabeleceu o conceito de escola inclusiva e, com isso, garantiu para todo e qualquer aluno, o 

acesso à escola comum2 com igualdade de oportunidades. 

Para tanto, a Declaração apontou uma série de recursos que devem ser implantados pelos 

seus signatários, como por exemplo, a formação inicial e continuada dos professores que, até o 

advento da educação inclusiva, não tinham como foco a escolarização dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, geralmente atendidos em sistemas paralelos de ensino. 

No país, diferentes resoluções, decretos e normatizações amparam a inclusão do tema nos 

currículos de formação de professores, destacando-se, a Portaria n.º1.793/94, que recomenda a 

inclusão da disciplina “Aspectos Éticos – Político-educacionais da Normalização e Integração da 

Pessoa Portadora de Necessidades Especiais nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as 

Licenciaturas; o Plano Nacional de Educação, que explicita a importância da inclusão nos 

currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior, de conteúdos e disciplinas 

específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos especiais e a Lei nº. 10.436, que decreta 

a inclusão da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior; as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que apontam para a 

necessidade de que os professores das classes comuns sejam capacitados para o atendimento às 

necessidades educacionais dos alunos; e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, que orientam a formação  para a atividade docente, voltada para 

o acolhimento e o trato da diversidade. 

Apesar destas normatizações, ainda é recorrente a “queixa” dos professores acerca da falta 

de formação para o trabalho com este alunado na escola, o que tem como consequência a 
                                                
2 Utilizamos o termo escola comum para diferenciá-la da escola especial. 
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manutenção dos processos de exclusão, apesar de estarem fisicamente inseridos nos espaços das 

escolas comuns. Também o professor sofre por se sentir impotente no trabalho com estes 

estudantes (NAUJORKS, KEMPFER, PLETSCH, LOPES, 2000; NAUJORKS; BARASUOL, 

2002), manifestando suas dificuldades para enfrentar a complexidade que envolve a tarefa 

educativa inclusiva. 

Por tratar-se de um novo paradigma educacional (BASTOS, 2009) que tem no 

reconhecimento da diferença a centralidade do processo educativo, urge a necessidade de 

produção de novos saberes que, ao se incorporarem a identidade profissional dos professores, 

possam balizar práticas pedagógicas equitativas. 

Neste sentido, caminha o presente estudo que, ao explorar a produção de conhecimentos 

no que tange ao ensino de química e a inclusão de alunos com necessidades especiais, busca 

anunciar possibilidades que materializem a escola como um espaço verdadeiramente 

democrático. 

 

A investigação 

 

Foram analisados os trabalhos das dez últimas edições das Reuniões Anuais da Sociedade 

Brasileira de Química (RASBQ) que se encontram disponíveis no site da SBQ (www.sbq.org.br), 

abrangendo o período de 2002 a 2011. A RASBQ, evento nacional, reúne várias áreas da química 

dentre elas Educação em Química. A escolha deste período se deu em virtude da divulgação no 

ano de 2002 das diretrizes do principal programa governamental de formação de gestores e 

professores no tema, intitulado Educação Inclusiva Direito à Diversidade. A identificação dos 

trabalhos que compuseram o estudo deu-se a partir de palavras chaves que abordassem a temática 

da inclusão e da escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais. Com estas 

referencias foram identificados estudos relacionados as temáticas da surdez e cegueira e baixa 

visão. 

 Os procedimentos de sistematização e tratamento dos dados envolveu a análise 

quantitativa e qualitativa. Na primeira, o levantamento estatístico apontou à proporcionalidade do 

tema em comparação as demais produções e, na segunda, através de princípios da Análise 

Textual Discursiva (MORAES, GALIAZZI, 2007), buscou-se compreender os objetivos dos 

trabalhos e suas principais contribuições para o ensino de química.  

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 491



 

Para tanto, a leitura das investigações foi sistematizada em: leitura exaustiva dos 

trabalhos, identificação do foco central, extração de fragmentos significativos que representam 

seus objetivos e resultados e elaboração de um código identificador para fins de apresentação e 

discussão dos dados organizado em numero que representa a Reunião Anual da publicação; 

identificação da temática abordada pelo estudo (S – surdo e C- cegueira ou baixa visão);  número 

indicativo do trabalho e trecho do fragmento analisado.  

   

Análise e Discussão 

 

  Os dados obtidos foram organizados em três tabelas que ilustram a dispersão das 

produções durante o período de 2002 a 2011 e o foco dos estudos.  A análise das tabelas é 

cotejada com fragmentos selecionados da análise dos 17 trabalhos que compõem a investigação. 

A dispersão dos trabalhos ao longo dos eventos pode ser observada na Tabela 1. 

  

Tabela 1: Presença de temáticas de inclusão na área de Ensino de Química 

RASBQ CEGOS SURDOS TOTAL DE TRABALHOS 
NO EVENTO 

TOTAL PERCENTUAL 

25 (2002) 1 - 106 1 0,94% 

26 (2003) - - 135 0 - 

27 (2004) 1 - 194 1 0,51% 

28 (2005) 1 - 161 1 0,62% 

29 (2006) - - 129 0 - 

30 (2007) - 2 165 2 1,21% 

31 (2008) - - 137 0 - 

32 (2009) 1 - 173 1 0,58% 

33 (2010) 3 3 183 6 3,28% 

34 (2011) 3 2 432 5 1,16% 

  10 7 1815 17 0,93% 

RASBQ = Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 
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É possível observar na Tabela 1 que a temática inclusão de cegos e surdos tem sido 

timidamente discutida pelos trabalhos das Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química 

configurando menos de 1% dos trabalhos publicados nas últimas 10 edições do evento. Percebe-

se também que a temática embora timidamente discutida pela área de educadores químicos neste 

evento vem ganhando espaço desde 2007. O número reduzido de trabalhos relacionados à 

temática indica a recenticidade do tema no ensino médio e superior, fato evidenciado também no 

numero de matrículas envolvendo estes níveis de ensino. Segundo o INEP (2011) em 2011 tinha-

se 437.132 alunos com deficiência matriculados no ensino fundamental contra 33.138 no ensino 

médio e 11.412 no ensino superior. 

A temática da educação inclusiva de pessoas com surdez esteve presente nos últimos 10 

anos em sete trabalhos da trigésima (2)3 trigésima terceira (3) e trigésima quarta (2) Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira de Química. A Tabela 2 sintetiza estes estudos e destaca o foco de 

cada trabalho apresentado nas reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química, junto à 

divisão de Ensino de Química: 

  

Tabela 2: Estudos relacionados à Surdez e o Ensino de Química 

DENOMINAÇÃO NO 
ESTUDO 

FOCO DA INVESTIGAÇÃO 

30.S1 Estudo de caso sobre a aprendizagem de 
Química por alunos surdos, em uma escola de ensino médio da rede pública do Distrito Federal 

30.S2 Diagnóstico sobre a realidade do ensino de química para surdos em Goiânia, à luz das 
propostas oficiais. 

33.S3 Análise dos dilemas encontrados pelos professores de ciências/química (PC) e pelos IL, dentro 
do contexto da educação inclusiva, objetivando compreender quais as implicações desta para o 

ensino de química. 

33.S4 Estudo dos efeitos da utilização de recurso lúdico visual (gibis) para a aprendizagem de 
conceitos químicos. 

33.S5 Proposição e análise das diferentes estratégias de acesso ao conhecimento químico para alunos 
surdos. 

34.S6 Análise dos dilemas enfrentados por professores e intérpretes de LIBRAS na inclusão de 
alunos surdos. 

34.S7 Contribuições dos intérpretes de Libras-Português para formação de professores surdos de 
química. 

                                                
3 Número de trabalhos em cada Reunião Anual. 
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 Apesar dos trabalhos terem focos investigativos diversos, a leitura exploratória destas 

produções anuncia algumas semelhanças, constituindo as categorias de análise do estudo, sendo 

elas: a formação dos professores de química na área da surdez, principalmente com relação a 

LIBRAS e a compreensão dos estilos cognitivos deste alunado e, as estratégias pedagógicas que 

favorecem ou dificultam a construção dos conceitos químicos pelos alunos surdos. 

Os estudos analisados anunciam a premência da discussão da temática da inclusão na 

formação inicial e continuada dos professores de química. Dois focos são prioritariamente 

abordados: a necessidade do domínio da LIBRAS pelos professores de química e o 

reconhecimento dos estilos cognitivos dos alunos surdos no processo de formação de conceitos. 

No que tange a formação em LIBRAS por parte dos professores que atuam com este 

alunado, os estudos apontam a necessidade de uma maior interação entre o aluno surdo e o 

professor de química, fato possível se este último tiver algum domínio da língua de sinais. Como 

argumentos explicitam que a ausência de nomenclatura química em LIBRAS compromete a 

tradução por parte do intérprete, demandando, portanto, uma maior interação com o professor 

regente da disciplina no sentido de aprofundar as explicações para estes alunos. Além disso, o 

desconhecimento por parte dos intérpretes do conteúdo interpretado, também os impede de 

realizar explicações adicionais sobre o que está sendo abordado em sala de aula, dificultando a 

construção dos conceitos químicos por parte dos alunos surdos. 

 Os fragmentos textuais evidenciam estas constatações: 

 Raramente eu converso com eles (são 2), devido não ter conhecimento de libras. (34.S6. 
3) 
  
O ensino de química para surdos, através da linguagem de sinais é dificultado devido a 
falta de uma simbologia para os termos químicos. Por outro lado, existe a necessidade de 
intermediação do conteúdo pelo intérprete de libras para que o aluno surdo possa se 
apropriar dos conceitos químicos e atribuir significado a estes em sua primeira língua. 
(34.S6.2) 

  
       A ausência de termos químicos, também mencionada nos estudos de Souza e 

Silveira (2011), além de limitar as contribuições do intérprete no processo de ensino-

aprendizagem, constitui-se para o aluno surdo uma barreira de acesso ao conhecimento. Segundo 

estes autores os poucos sinais existentes traduzem materiais, processos químicos e instrumentos 

laboratoriais, como, aço, gasolina, água, alumínio, diamante, absorver, filtrar, aumentar, 

condensar, bomba, microscópio, bomba de ar, termômetro, dente outros. Considerando que o 

processo de formação de conceitos por parte deste alunado dá-se a partir de inputs viso-gestuais, 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 494



 

a ausência de um código linguístico adequado às características cognitivas do aluno surdo torna-

se uma barreira à aprendizagem (BORGES, 2004; TARUCCI, 2001; REILY, 

ANSVALENZUELA; FIAMONCINI, 2000; MOURA, 2000; SILVA, 2000; SOUZA, 1998 e 

BRITO, 1993). 

Tartucci apud Borges, 2004 enfatiza os prejuízos em termos de comunicação e 

aprendizagem gerados pela ausência de um código linguístico comum entre professores e alunos. 

Segundo a autora, 
[...] considerando que situações de incompreensão e mal 
entendidos são frequentes entre sujeitos que têm domínio de uma 
mesma língua e que a construção de sentidos é complexa mesmo 
nessas interações, no caso dos interlocutores que não têm uma 
língua comum, o jogo de interpretação fica ainda mais difícil. A 
interação e a interlocução do aluno surdo com o professor e 
colegas ouvintes, que não podem contar com a língua como 
possibilidade efetiva de encontro, acabam por se dar, conforme 
Lacerda (1997), através de formas híbridas de comunicação e 
estas estão impregnadas de mal-entendidos, deslizamentos e 
perseverações de sentidos que restringem a possibilidade de 
ensino-aprendizagem (p. 54). 

  
  As considerações de Tartucci podem ser evidenciadas nos estudos analisados. 

Depoimentos como “Não entendi nada, só copiei as respostas, mas não entendi o texto” 

(33.S5.2), demonstram claramente os prejuízos que estão tendo estes alunos pela ausência de 

propostas educacionais amparadas na diversidade, como, no caso dos surdos, o bilinguismo, cujo 

pressuposto metodológico reconhece a LIBRAS como a língua natural dos alunos surdos e o 

português na modalidade escrita como segunda língua (BORGES, 2004). 

         Além disso, a ausência de um código linguístico comum entre professores e alunos, 

pode ter como consequência a segregação dos alunos surdos nos espaços que deveriam integrá-

los (BORGES, 2004). Nos estudos analisados, esta constatação foi feita através de depoimentos 

de professores que, ao assinalarem falta de formação para a temática, deixavam a escolarização 

deste alunado a cabo do intérprete de LIBRAS e do professor do atendimento educacional 

especializado, como pode ser evidenciado no fragmento a seguir: 

Confesso ter bastante dificuldade para entendê-los, quando estou explicando a professora 
de apoio passa para eles todo o conteúdo. (34.S6.5) 
  

  Outra categoria de análise das produções da RASBQ diz respeito às metodologias de 

ensino utilizadas pelos professores de química. Os estudos analisados sobre esta temática 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 495



 

apresentam dois contextos educacionais divergentes: o que reconhece o bilinguismo como 

pressuposto epistemológico do processo de ensino aprendizagem dos alunos surdos e aqueles que 

centram suas práticas no oralismo, tendo como metodologias de ensino predominantes atividades 

realizadas na modalidade oral e escrita. Segundo Sá (1999) trata-se de uma abordagem 

educacional que visa a comunicação a partir da língua majoritária, na modalidade oral, como 

única possibilidade linguística, balizadora do processo educativo. 

Com relação ao primeiro contexto dois estudos apresentaram como estratégias 

metodológicas a associação de textos escritos a recursos visuais, como mapas, fotografias, 

cartazes e a LIBRAS.  
Com o intuito de estudar nutrição alimentar e o processo de digestão no organismo 
humano, recorrendo as estratégias como o uso da língua portuguesa escrita, de estímulos 
visuais e Libras. [...] Na atividade com recursos visuais os alunos montaram uma 
pirâmide alimentar a partir de recorte de encartes. Na utilização das Libras, os alunos 
explanaram seus conhecimentos por meio de sinais. [...] Na atividade que envolveu as três 
estratégias, os alunos que realizaram um experimento cujo roteiro estava em Libras, as 
análises e conclusões foram relatadas na língua de sinais e, posteriormente, na 
linguagem escrita. Nas atividades que envolviam Libras e recursos visuais houve 
interação entre conhecimentos prévios e conhecimento científico. Em relação a 
avaliação, as respostas dadas em LIBRAS foram mais completas e bem estruturadas do 
que aquelas escritas sobre o mesmo tema. (33.S5.4) 
 

Na esteira desta proposta, o estudo que versou sobre as contribuições dos intérpretes de 

LIBRAS na formação do professor surdo no curso de Licenciatura em Química, apontam para o 

sucesso do processo de escolarização destes alunos o uso de metodologias visuais gestuais, além 

da ampliação do tempo destinado ao ensino dos conteúdos curriculares, como pode ser percebido 

no fragmento textual abaixo: 

Os intérpretes destacaram a importância de as aulas na universidade serem mais visuais 
e com maior duração, quando da presença de alunos surdos. Estes profissionais 
ressaltam que a aprendizagem do licenciando com surdez deve ocorrer com o uso 
frequente de imagens e atividades experimentais, uma vez que toda a cultura do surdo se 
pauta no campo gestual-visual. As atividades didáticas com foco na imagem, nesta 
vertente, devem ocupar posição principal, mesmo com a prolongação do tempo de aula. 
(34.S7.2) 

  

No segundo contexto observa-se a predominância do modelo oralista nas atividades de 

ensino. Os recursos metodológicos predominantemente centram-se na realização de atividades de 

leitura e escrita, além da exposição oral pelo professor do conteúdo, como pode ser verificado nos 

seguintes fragmentos: 
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Percebe-se que os professores são mal preparados para trabalhar com esses alunos, 
ignorando as limitações trazidas pela deficiência, ministrando aulas destinadas 
basicamente aos ouvintes e solicitando excessiva quantidade de trabalhos 
escritos.Trabalhos esses que os alunos surdos não conseguem realizar sozinhos devido a 
sua dificuldade em leitura e interpretação da língua portuguesa, sendo, na maioria das 
vezes, feitos pelo professor da sala de recursos.(30.S1.3) 

  
 Os resultados deste contexto denunciam processos de exclusão vivenciados pelos alunos 

surdos no contexto da escola, apesar da existência de políticas de inclusão extensivas a todo o 

sistema de educação pública do país, e anunciam mudanças necessárias na organização curricular 

da escola para que de fato ela possa promover a aprendizagem de todos os alunos, ideário da 

educação inclusiva. 

Já a temática da educação inclusiva de pessoas cegas ou com baixa visão esteve presente 

em 10 trabalhos nas últimas 10 edições das RASBQ, A Tabela 3 sintetiza estes estudos, que 

representam 0,55% das publicações da área de Ensino de Química.   

 Tabela 3: Estudos relacionados ao Ensino de Química e Baixa Visão 

DENOMINAÇÃO NO 
ESTUDO2 

FOCO DA INVESTIGAÇÃO 

25.C0 Relato de experiência em trabalho de preparação e alunos Deficientes Visuais (DV) para o vestibular 

27.C1 Discute informações iniciais a respeito da grafia Braille e sua aplicação e avaliação realizada por 
professores e alunos da UnB 

28.C2 Adequação de Livro Didático, descrevendo as imagens, adaptando experimentos de forma que o aluno 
possa trabalhar com o material em Braille ou digitalizado 

32.C3 Pesquisa junto a professores de Ciências e de Química, que vem realizando a inclusão de alunos com 
deficiência visual. 

33.C4 Seleção de materiais e bibliografias dos assuntos para a construção de kits com material tátil, 
identificados em braile, com apostila em braile, além do material em áudio, auxiliando o aprendizado. 

33.C5 Categorização de imagens que representam o conceito de solução, dos livros didáticos aprovados pelo 
PNLD/2007; e avaliação das representações visuais, de acordo com o referencial perceptual dos alunos 
com baixa visão. 

33.C6 Levantamento e sistematização de informações sobre Educação Especial e inclusão de alunos 
portadores de necessidades educacionais especiais (PNEE), e desenvolvimento e aplicação de uma 
proposta metodológica a alunos com deficiência visual. 

34.C7 Apresentação de uma aula para ser desenvolvida em uma classe com alunos com deficiência visual 
incluídos. 

34.C8 Relato de experiência na construção de um modelo atômico tátil. 

34.C9 Desenvolvimento de práticas experimentais e metodologias para o ensino de ciências, em particular de 
Química, para a inclusão de alunos com deficiência visual, sem excluir os alunos videntes 

  

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 497



 

É possível perceber que os focos investigativos destas produções centraram-se na 

adequação e/ou elaboração de materiais para alunos cegos ou com baixa-visão. No entanto, os 

resultados anunciam que são poucas as experiências de adaptação dos recursos metodológicos 

para o ensino deste alunado, produzindo, assim como no caso dos alunos surdos, processos de 

exclusão dos conhecimentos químicos, como denota o fragmento a seguir: 

Os professores ainda afirmaram que suas aulas não foram modificadas pela 
presença desses alunos, o que pode ser comprovado pela ausência de atividades 
que proporcionem uma maior participação deles. (32.C3.3) 
 

Unanimemente os estudos evidenciaram a falta de formação inicial e continuada dos 

professores para a temática da educação inclusiva, bem como, para a construção de currículos 

escolares flexíveis que reconheçam as características das deficiências e os estilos cognitivos dos 

alunos, como pode ser evidenciado nos seguintes fragmentos:  

 
A avaliação do trabalho aponta a necessidade de rompermos definitivamente com a 
concepção do aluno padrão. Os mecanismos de inclusão na escola começam no 
reconhecimento da singularidade de cada aluno e no esforço de não naturalizarmos a 
exclusão. É necessário aprendermos com aqueles que vivem o sofrimento da exclusão e 
com eles construirmos uma nova educação. (34.C7.4) 
 
[...] os professores entrevistados afirmaram não ter nenhum tipo de preparação para 
atender as necessidades desses alunos [...]: “Dou aula para esses alunos há dois anos, 
mas nunca fiz nenhum curso. Já dei aula para alunos deficientes auditivos, mas era mais 
complicado; o aluno deficiente visual interage melhor durante a aula”. As temáticas que 
os professores sentem maior dificuldade estão relacionadas às simbologias, cálculos, 
utilização de fórmulas e interpretação de tabelas e gráficos. (32.C3.2) 

 
Também sinalizam que a escassez ou ausência de atividades experimentais na 

apresentação dos conceitos químicos, prejudica a compreensão deste alunado, como evidenciado 

a seguir: 

De acordo com esses alunos, uma das dificuldades encontradas na disciplina Química, 
durante o EM, foi a exclusão das poucas atividades experimentais realizadas, dificultando 
ainda mais a compreensão dos conceitos da química. (28.C2.2) 

 
 

É consenso nos estudos analisados que a produção de material didático adaptado para este 

alunado é condição de aprendizagem e, que esta temática deve perpassar a formação inicial e 

continuada dos professores, devendo contar para tanto com a presença dos profissionais da área 

da cegueira e baixa visão e com os alunos que são o centro do processo de aprendizagem.  
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A inclusão pode ser atingida com cursos de formação inicial e continuada de 
educadores por meio de projetos que possam unir teoria e prática, sendo de 
fundamental importância a participação dos deficientes visuais e profissionais da 
área na elaboração desses materiais didáticos. (33.C4.2) 

 

Em síntese pode-se perceber que os estudos e experiências com educação inclusiva 

envolvem tanto a especificidade dos surdos quanto dos cegos ou com baixa visão. Este último é 

importante incluir que os estudos pela área sinalizam especialmente possibilidade de formação 

continuada integrada como destacado pelo último fragmento. Cabe também ressaltar a 

necessidade de estudos e produção de materiais para estudantes com baixa visão ou cegos, 

aspecto ainda pouco explorado pelos trabalhos analisados. 
 
Considerações 

  

O estudo exploratório revelou que a temática da formação docente no contexto das 

políticas de inclusão é urgente. Apesar de passados 18 anos da Declaração de Salamanca a 

inclusão dos alunos com necessidades especiais ainda é incipiente, denotando a necessidade de 

produção de conhecimentos que possam balizar as novas práticas, necessárias às mudanças 

educacionais impostas pelo paradigma da educação inclusiva.  
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Resumo 
A neurociência, ao propiciar um melhor entendimento do funcionamento do cérebro, tem sido objeto de interesse 
não só do meio acadêmico, sendo perceptível que questões e curiosidades acerca desse tema costumam ser muito 
comuns entre a população em geral. Esses assuntos, facilmente aproximados do cotidiano das pessoas, também 
geram dúvidas nas crianças. Nesse sentido, considerando que a revista Ciência Hoje das Crianças é de 
responsabilidade do Instituto Ciência Hoje (ICH), uma sociedade vinculada à Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) e tem como objetivo a divulgação científica para as crianças, o texto a seguir 
apresenta um levantamento de artigos publicados pela revista que abarcam a temática neurociências. Foram 
analisadas as edições referentes ao período de janeiro de 2010 a julho de 2012. 
 
 
Palavras-chave: Neurociências. Divulgação científica. Educação. Crianças. 
 
 
 
 
Abstract 
Neuroscience, by providing a better understanding of brain functioning, has been the subject of interest not 
only in academic level, being perceptible that questions and curiosities about this subject tend to be 
very common among the general population. These issues, easily approximate the daily lives of people, also 
generate doubts in children. Therefore, considering that the journal Ciência Hoje das Crianças is the reponsibility 
of the Instituto Ciência Hoje (ICH), a company linked to the Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) and is aimed at popularization of science for children, the text below presents a survey of articles 
published in the journal covering the theme neurosciences. We analyzed the issues relating to the period January 
2010 to July 2012. 
 
 
Keywords: Neuroscience. Popularization of science. Education. Children. 
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Introdução 

 

O progresso atingido no campo neurocientífico, ao propiciar um melhor entendimento 

do funcionamento do cérebro, tem sido objeto de interesse não só do meio acadêmico, sendo 

perceptível que questões e curiosidades acerca desse tema costumam ser muito comuns 

também entre a população que não está inserida no meio científico. Isso acontece porque 

esses assuntos podem ser facilmente aproximados do cotidiano das pessoas, uma vez que 

tratam de questões que envolvem aprendizagem, sono, memória, entre outros. Tais temas 

também geram dúvidas nas crianças, o que torna necessária uma maior divulgação desses 

conhecimentos em todas as faixas etárias. 

A mídia, hoje em dia, como grande colaboradora na disseminação do conhecimento 

científico emergente, acaba tornando essa divulgação mais intensa na educação informal do 

que na formal. É possível observar que são muitos os programas de televisão, bem como 

revistas e jornais impressos e ainda sites na internet que se dedicam a temáticas nessa área, 

como: sono, memória, atenção, etc.  

Reconhecer esse papel pedagógico da mídia implica em refletir sobre como as 

temáticas no campo da neurociência tem sido apresentadas às crianças.  

 

Neurociências e autopercepção 

 

 Além de despertar a curiosidade acerca do funcionamento do cérebro, a neurociência 

se propõe a melhor compreender como lidamos com as informações. A partir de 

conhecimentos sobre como se formam e se fortalecem as memórias é possível desenvolver 

 Esse movimento no campo da neurociências resulta numa gama de conhecimentos  

que precisam ser incorporados ao cotidiano dos professores, fazendo parte de sua formação 

para que os mesmos possam tomá-los como subsídios para promover melhores condições de 

aprendizagem aos estudantes (CARVALHO, 2010). 

 No entanto, ampliando a visão acerca das possibilidades na divulgação dos achados 

neurocientíficos no campo da educação, é importante que tanto educadores como educandos 

tenham acesso a tais informações. Trata-se aqui de identificar no conhecimento da 

neurociências a  uma fonte de informação interessante para o desenvolvimento da autopercepção. De 

acordo com Johnson (2008), a neurociência tem muito a nos ensinar sobre como geramos 

nossos comportamentos, podendo colaborar para um novo tipo de autoconhecimento. São 

conhecimentos que transformam tanto quanto informam.  
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Ao adquirir conhecimentos de como funcionam a memória, a atenção, entender como 

trabalhamos com a informação através da percepção e como ocorrem as aprendizagens, pode 

influenciar positivamente a postura de aprendente. Complementando, Ratey (2002) destaca 

que conhecer como o cérebro funciona nos possibilita utilizar nossas forças e minimizar 

nossas fraquezas. Para Gardner (2005), esse conhecimento pode ser entendido como um 

empreendimento pessoal.  

Ainda ampliando essas possibilidades advindas do conhecimento da neurociências, 

pode-se reconhecer que essas informações contribuem para desenvolver nos indivíduos uma 

percepção do seu papel no coletivo. Ao entender o comportamento humano, em especial 

como a memória e as emoções direcionam nossos pensamentos e ações, temos a chance de 

também compreender o efeito desses no âmbito social. Nossos comportamentos interpelam 

aqueles com quem convivemos. Como bem salientam Gazzaniga e Heatherton (2005),  ao 

conhecermos a neurociência podemos compreender melhor as bases biológicas da percepção 

pessoal, da cognição social e do comportamento interpessoal.  

  

Educação informal e divulgação da neurociências 

 

É possível perceber a necessidade de que sejam popularizados os conhecimentos 

produzidos pela ciência para que os mesmos possam contribuir diretamente com as nossas 

vidas e também para que a visão dogmática da ciência seja desfeita. Conforme Germano 

(2005, p. 2) aponta, 

[...] se articulam os vários discursos e práticas de popularização da ciência, e 
embora as justificativas e interesses sejam distintos, todos concordam, pelo 
menos em tese, com a necessária democratização do acesso ao conhecimento 
científico. E dentre os vários argumentos imputados ao porquê de 
popularizar a ciência, os mais freqüentes estão relacionados com: inclusão 
social, controle popular da ciência e tecnologia, erradicação de mitos, 
desenvolvimento econômico, dentre outros. 

 
Nesse sentido, a educação informal tem como possibilidade usar os artefatos culturais 

como meios de popularizar a ciência, contribuindo significativamente para que a divulgação 

científica atinja diferentes públicos, inclusive o infanto-juvenil. 

Entre os principais artefatos culturais que fazem parte da educação informal estão as 

revistas, meios de comunicação populares e de fácil acesso, carregados de saberes que 

também contribuem para formar opiniões sobre diversos assuntos. Para Silva (2004, p. 139), 

tais artefatos 
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[...] tem permeado a construção de saberes da sociedade, uma vez que esses 
instrumentos, de educação informal, ajudam a constituir as formas de agir e 
de ser dos sujeitos. Tal como a educação, as outras instâncias culturais 
também são pedagógicas, também têm uma „pedagogia‟, também ensinam 
alguma coisa. 

 
Tais conhecimentos envolvem a área da neurociência, presente no nosso dia-a-dia e 

também tópico emergente na mídia.  

Por esse motivo, é importante que se propicie uma divulgação voltada para todas as 

faixas etárias. Incluindo aqui as crianças,  uma maneira de abordar o assunto é por meio de 

revistas voltadas a esse público.As revistas podem facilmente aproximar  a ciência do mundo 

infantil por utilizar uma linguagem apropriada e ainda por poder servir-se de personagens e 

estórias que facilitam a compreensão. Assim, criam uma conexão emocional com a criança, 

apresentando o conhecimento de forma atraente e divertida, o que facilita a aprendizagem.  

 Nesse aspecto, tem sido grande colaboradora para a popularização da ciência. Já 

existem até mesmo revistas voltadas exclusivamente para a disseminação de conhecimentos 

acerca da mente que são de interesse geral da população por tratarem de assuntos recorrentes. 

Tal fato contribui para aproximar a ciência daqueles que não estão inseridos no meio 

científico, uma vez que para  Neves e Massarani (2008, p. 10), 

  
[...] experiências educacionais vêm demonstrando que o público infantil 

tem grande capacidade de lidar com temas de ciência. No entanto, essa capacidade 
não tem sido explorada em sua plenitude, especialmente fora do espaço escolar. A 
divulgação científica bem feita pode ser um instrumento útil para a consolidação de 
uma cultura científica na sociedade. Mas, enquanto a educação científica formal tem 
encontrado fóruns importantes de discussão, são reduzidos os espaços para discutir a 
divulgação científica para o público infanto-juvenil. 

 
 De acordo com Germano (2005, p. 5),  “[...] a popularização da ciência assume um 

caráter fundamental [...] porque permite uma proximidade do povo com o discurso da ciência, 

revelando o seu caráter histórico e humano, a sua proximidade com o senso comum, sem o 

qual perderia todo o sentido.” 

Assim, realmente cumpre-se o papel da ciência em produzir conhecimento não apenas 

por simplesmente produzir, mas sim para que o resto da população possa tirar proveito de tais 

conhecimentos, que são capazes de contribuir para uma melhoria de vida e para a 

compreensão do mundo e de nós mesmos. Germano também lembra que “[...] a popularização 

pode ser útil para erradicar mitos, combatendo a visão da ciência como algo muito além do 

conhecimento do cidadão comum [...]” (2005, p. 4). 
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Quando pensada a divulgação científica para crianças, de acordo com Simon (2008 , p. 

51 ) “A divulgação científica voltada para o publico infanto-juvenil está ganhando cada vez 

mais espaço”.Complementando essa idéia, Lent (2004), diante da experiência de escrever 

sobre neurociências para crianças e defendendo que essas devem conhecer neurociências, 

assevera que todos que trabalham com ciência devem se engajar na sua divulgação, pois 

segundo o autor, todo o conhecimento pode ser decodificado, basta buscar uma linguagem 

adequada.  

 
Objetivos 

 

Este trabalho teve como objetivo principal investigar a divulgação da neurociência 

para o público infantil na revista Ciência Hoje das Crianças, caracterizando essas produções. 

 

Metodologia 

A metodologia adotada neste trabalho envolveu análise qualitativa e análise 

quantitativa dos artigos com temática neurociências da revista Ciência Hoje das Crianças. Tal 

revista foi selecionada por ser de responsabilidade do Instituto Ciência Hoje (ICH), uma 

sociedade vinculada à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e tem como 

objetivo a divulgação científica para as crianças. Conforme o site 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/sobre-a-chc/ da revista em questão, suas publicações são 

recebidas em mais de 60 mil escolas públicas do Brasil, constituindo fonte de pesquisa para 

estudantes e professores nas mais diferentes regiões do país. 

Foi montada uma planilha de análise a fim de levantar e  caracterizar as matérias 

publicadas relacionadas à área das neurociências, sendo que foram observados pontos 

principais como: assunto, conteúdos, recursos visuais (quando presentes) e fontes. A partir 

dos dados recolhidos foi feita uma análise da quantidade de material publicado entre os anos 

de 2010 e 2012 e também do conteúdo apresentado. 

 

Análise e discussão dos dados 

 

A partir da análise dos textos da revista, emergiu o quadro abaixo, o qual é subsídio 

para as considerações realizadas a seguir. 
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Quadro 1 – Neurociências na Revista Ciência Hoje para Crianças 

 
 
 

Revista 
Ciência Hoje 
das Crianças 

Ano Título Assunto 
2010 “Tenha bons sonhos...” Importância do sono. 
2011 “Você sabia que os 

bebês também escolhem 
entre o que é bom e o 

que é ruim?” 

Avaliações sociais na 
primeira infância. 

“Por que suamos quando 
sentimos medo?” 

Reação do organismo 
diante de uma situação de 

estresse. 
2012 “Neurônios em ação!” Sistema nervoso. 

“Por que algumas 
músicas não saem da 

nossa cabeça?” 

Memória auditiva. 

           

 Inicialmente é perceptível a baixa incidência de artigos publicados com a temática 

neurociências, apesar de muitos avanços gerados na área nos últimos anos. Apenas cinco 

textos foram identificados. Interessa destacar que a revista tem como escopo a divulgação 

científica para o público infantil, atendendo preceito da SBPC, a qual preconiza a difusão e 

popularização da ciência no país, conforme o site 

http://www.sbpcnet.org.br/site/asbpc/mostra.php?id=473&secao=303. No entanto,  

considerando a atual emergência do tema “neurociências” na mídia, observa-se que não 

acompanha o intenso movimento da educação informal na área. 

 Os textos com conteúdos neurocientíficos encontrados explicitam de forma bastante 

adequada o funcionamento do cérebro, mas não apresentam uma ligação dos conceitos com o 

comportamento do sujeito aprendente como aluno. Somente  o texto intitulado “Tenha bons 

sonhos...”  mencionou a  que o sono era necessário para aprender, mas não aprofundou as 

explicações nessa seara. Exemplificando: não há artigos que vinculem a temática memória e a 

realização de tarefas escolares (temas, exercícios de fixação, etc.), algo que faz parte do 

cotidiano da criança e é de grande importância. Também reúnem achados da área da 

psicologia social e da medicina, mas a exploração do tema não privilegia a área da educação. 

           No que diz respeito à fonte, essas são autoridades científicas (indivíduos ou sites), 

legitimando o discurso midiático voltado para a criança. Observa-se que todos os artigos da 

revista têm como autor pesquisadores e profissionais da área.  

Sobre os textos, importa ressaltar que os autores buscam cooperar com o processo 

interpretativo do leitor,  procurando comunicar de maneira que facilite a compreensão da 

mensagem que compõe o texto.Diante dessa intenção, uma das alternativas é a utilização de 

comparações e/ou distinções. Esse uso de metáforas,  a comparação entre itens, aproximando-

os ou diferenciando-os, é uma forma eficaz de transmitir  uma ideia, uma percepção 
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(GLUKSBERG; KEYSAR, 1990) . Assim, pode nos educar de uma maneira  mais fácil  do 

que o discurso literal .  

Contudo, apesar de a linguagem ser acessível com vistas a promover um fácil 

entendimento do texto, alguns vocábulos são específicos das áreas, especialmente quando 

relacionados à anatomia (como por exemplo áreas cerebrais) e também à fisiologia 

(hormônios). Assim, apesar da linguagem adaptada, a presença de vocábulos científicos ainda 

é marcante, o que se aproxima da visão de Pimenta (2006), para quem: 

 
o discurso da ciência não pode se fundamentar apenas na linguagem popular, 
já que os termos específicos da linguagem científica precisam ser 
compreendidos a partir dos preceitos em que foram criados. Assim, a 
divulgação científica, ainda que popularize o discurso científico, sempre se 
fundamentará nas particularidades que definem a linguagem da ciência. 
  

 Nesse momento, é imprescindível lembrar que  as crianças, o tamanho do vocabulário 

está intimamente ligado com seu desempenho  em tarefas de compreensão semântica 

(HAGTVET, 2003). Quando não conseguimos codificar uma palavra no texto por seu 

significado ser desconhecido,  precisamos fazer uso de alguma estratégia, a qual pode ser o 

uso de dicionários ou o auxílio docente. 

 Com o propósito de também ajudar na exposição do conteúdo, alguns textos são 

acompanhados de ilustrações, esquemas e/ou figuras que complementam a explicação. Os 

recursos visuais envolvem uma diversidade de elementos utilizados com a finalidade de 

facilitar o entendimento do texto, aprimorando a relação entre leitor e conteúdo. Neste 

sentido, as ilustrações são suporte para a ampliação dos mecanismos de elucidação. Dado o 

tipo de público alvo, as ilustrações são coloridas e atraentes, colaborando, muitas vezes, para 

que as matérias sejam apresentadas de forma divertida, lúdica. Para Maingueneau (2008), 

trata-se de uma cena englobante, há uma cenografia construída especialmente para o contexto.  

Entretanto, a ilustração nem sempre é esclarecedora, pois não há uma correspondência 

plena entre o texto e a figura. Dondis (2007, p. 185) assevera: “Deve-se buscar um equilíbrio 

ideal: nem uma simplificação exagerada, que exclua detalhes importantes, nem a 

complexidade que introduza detalhes desnecessários. São esses procedimentos capazes de 

ampliar e reforçar a compreensão.” 
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Considerações Finais 

 

A partir dos referenciais apresentados e da análise dos dados gerados na pesquisa, é 

perceptível que a educação informal tem grande importância na vida da criança, já que a 

mesma oportuniza a aquisição de conhecimentos que refletem no cotidiano do indivíduo. 

 O tema neurociências tem sido foco recorrente na mídia, mas no que tange a 

divulgação científica para o publico infantil e, em especial, através da Revista Ciência Hoje 

para Crianças, é possível defender a idéia de há necessidade de intensificar a difusão dos 

crescentes conhecimentos dessa área. 

 Vislumbrando ainda no conhecimento da neurociência a possibilidade de otimizar a 

autopercepção tanto como sujeito social, quanto à própria cognição,  se torna relevante, 

propiciar uma maior interlocução entre neurociência e educação. E tomando como referência 

que a  forma como o conhecimento é disseminado tem efeito educativo, os artefatos culturaiss 

culturais podem se apresentar como um grande aliado da educação. 
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ENSAIO TEÓRICO SOBRE A TEORIA DA ABSTRAÇÃO 
REFLEXIONANTE E A HISTÓRIA DA ASTRONOMIA  

 
 

Roberta Chiesa Bartelmebs1 
 
 
 
Resumo 
Este trabalho configura-se como um ensaio teórico a respeito de alguns fatos da história da astronomia 
analisados segundo a teoria da Abstração Reflexionante elaborada por Jean Piaget e seus colaboradores (1970). 
Trata-se de compreender os motivos que levaram diferentes astrônomos, da mesma época histórica e cultural, a 
“enxergarem” evidências tão diferentes sobre um mesmo fenômeno. Além disso, pretendemos possibilitar a 
compreensão das Ciências como construções humanas, condicionadas a uma época e às crenças e preferências 
pessoais de cada cientista.    
 
 
Palavras-chave: História da Astronomia. Abstração Reflexionante. Astronomia. 
 
 
 
Abstract 
This work appears as a theoretical essay about some facts of the history of astronomy analyzed according to the 
theory of Reflective Abstraction developed by Jean Piaget and his collaborators (1970). It is to understand the 
reasons why different astronomers, the same historical era and culture, "see" evidence so different about the 
same phenomenon. In addition, we intend to gain a better understanding of science as human constructions, 
conditional on a time and the personal beliefs and preferences of each scientist. 
 
 
 
Introdução 
 

As mudanças nas teorias científicas causam grandes transformações na forma como 

vemos e compreendemos o mundo. Através da história das ciências, podemos conhecer esse 

processo histórico e social, que faz com que o que é verdade em uma época se torne apenas 

uma ideia mítica em outra.  

Houve um tempo, por exemplo, em que se acreditava que o Sol girava em torno da 

Terra, causando os dias e as noites. Tal teoria ficou conhecida como heliocentrismo e foi 

amplamente divulgada entre cientistas de diferentes épocas desde os gregos antigos, tais como 

Ptolomeu, até a idade média. Tempo depois, a Terra foi deslocada do centro do Universo e 

passou a ocupar um lugar periférico na via láctea. Tal mudança teórica constituiu-se em uma 

verdadeira revolução, promovida especialmente por Copérnico. Isso não apenas retirou o 

status central da Terra e da humanidade com relação ao universo como promoveu rupturas 

culturais e religiosas em todo o mundo.  
                                                 
1 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), betachiesa@gmail.com  
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Mas, podemos nos questionar se tais mudanças ocorrem porque a natureza das coisas 

muda? Será que em uma época remota a Terra ocupava mesmo o centro do universo e depois 

ela deslocou-se para a periferia da via láctea? Há de fato mudanças, mas elas não se 

configuram essencialmente nos objetos em si, no caso não foi o Sol que deixou de mover-se 

ao redor da Terra, uma vez que, de modo geral, ele nunca fez isso. O que muda é a nossa 

forma de compreender os mecanismos do universo. É a nossa capacidade cognitiva de 

compreender os elementos que o compõe e de construir teorias para explicá-lo de modo 

lógico e coerente com a cultura e sociedade na qual estamos inseridos. No entanto, permanece 

a pergunta: Como isso ocorre? O que possibilita que tenhamos ou não capacidade de 

compreender o mundo que nos rodeia e do qual fazemos parte? E de modo mais preciso 

ainda: Como aprendemos? 

 

Discussão epistemológica sobre a aprendizagem 
 

A epistemologia é uma das ciências que faz grandes esforços para possibilitar a 

compreensão da forma como aprendemos o mundo ao nosso redor. Muitas das teorias 

epistemológicas elaboradas têm por base conhecimentos das áreas da psicologia, biologia e 

neurociências. Há basicamente três grandes modelos epistemológicos ligado à aprendizagem 

ou conhecimento de mundo. Segundo Becker (1994) esses modelos são representamos pelos 

seguintes modelos: 

 

1) S     O  2)S      O  3) S      O 

 

O primeiro modelo refere-se a uma epistemologia de cunho empirista, isto é, acredita-

se que todo conhecimento que o sujeito deve adquirir está no mundo que o cerca, bem como 

nas relações sociais e culturais. Todo conhecimento vem de “fora para dentro”. De modo 

radical, essa teoria acredita que recebendo os estímulos corretos, todos são capazes de 

aprender qualquer coisa.  

No entanto, acreditar que o conhecimento é algo dado pela natureza, ou pelo mundo ao 

nosso redor, tem implicações bastante complexas para o campo de estudos sobre 

aprendizagem. Seria o caso então de acreditar-se que, todos os sujeitos, independente de suas 

características particulares, têm condições de aprender algo desde que expostos a materiais 

adequados.  
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Porém, voltando ao exemplo da posição da Terra no espaço, porque alguns gregos 

antigos, e alguns astrônomos da idade média não reconheceram que era a Terra e não o Sol 

que se movia? Uma vez que a Terra e o Sol são os mesmos desde sempre, temos os mesmos 

estímulos sensoriais vindos da natureza. Podemos dizer, radicalizando o exemplo, que os 

dados empíricos são os mesmos para um homem das cavernas como para um homem da 

modernidade. Mas serão os dados empíricos dados reais que coletamos pelos nossos sentidos 

da natureza, ou serão eles também interpretações da nossa mente sobre o mundo que nos 

rodeia, permeados de crenças, valores e culturas? 

Acreditar que o conhecimento está pronto no real, e nos é dado a conhecê-lo pelo simples fato 

de ver, pegar ou tocar reduz muito o conceito de aprendizagem.  

O segundo modelo expresso por Becker (1994) refere-se ao apriorismo. Tal ideia 

surge em contrapartida as ideias empiristas. Estudos da área da psicologia preocupavam-se em 

expressar o sujeito e suas particularidades, demonstrando que nem todos os sujeitos tinham 

condições de terem as mesmas respostas mesmo diante de estímulos iguais.  Surgem teorias 

que defendem a ideia de que aprendemos porque temos estruturas cognitivas que nos tornam 

capazes de compreender o mundo. Tais estruturas fazem parte da nossa bagagem hereditária 

e, portanto, amadurecem com o passar do tempo. Graças a essas estruturas temos insights que 

nos permitem entender os mecanismos de funcionamento do mundo. Isto é, toda a capacidade 

de aprender está no sujeito e nas condições a priori de seu aprendizado, sejam condicionantes 

culturais, familiares, genéticos ou sociais. 

Há, porém, uma terceira teoria epistemológica que se relaciona com as questões da 

aprendizagem, e que aqui nos interessa de modo particular: O construtivismo. O 

construtivismo surge a partir das ideias de Jean Piaget, cuja teoria epistemológica refere-se 

aos processos de gênese do conhecimento do sujeito sobre seu mundo e sobre si mesmo. A 

epistemologia genética compreende o ato de conhecer o mundo de forma um tanto distinta das 

duas teorias anteriormente apresentadas. Não recebemos conhecimento do mundo, mas dele 

retiramos elementos que nos tornam capazes de construir significados. Esse processo não se 

dá por “osmose”, mas sim por construção. Ou seja, tanto o sujeito, como seu meio externo 

bem como sua capacidade cognitiva (biológica, funcional) intervêm no processo de 

aprendizagem.  

A aprendizagem é, portanto, uma construção. Não é um processo unilateral. É a partir 

da ação que os sujeitos conhecem o mundo em que vivem, e é para além dela que a teoria 

piagetiana se desdobra. Os conceitos de equilíbrio, desequilíbrio e acomodação resumem de 

forma sintética o mecanismo pelo qual nos apropriamos das coisas do mundo. Isso, porém não 
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acontece de forma linear.  Há momentos de rupturas, de incertezas, de falsas verdades que 

constituem nossas teorias e nossos sistemas de compreensão de mundo. 

  

A Teoria da Abstração como ponto de partida para compreender a aprendizagem 
 

Como dito anteriormente, na epistemologia genética, concebe-se que é pela ação que o 

sujeito conhece o mundo. É através de um processo interminável de construções e 

reconstruções que a cada novo patamar tornam o sujeito ainda mais capaz de compreender e 

significar a realidade a sua volta.  

Para Piaget (1970 p.3): 

 

O conhecimento não poderia ser concebido como algo predeterminado nas 
estruturas internas do indivíduo, pois que estas resultam de uma construção 
efetiva e contínua, nem dos caracteres preexistentes do objeto, pois que estes 
só são conhecidos graças à mediação necessária dessas estruturas; e estas 
estruturas os enriquecem e enquadram (pelo menos situando-os no conjunto 
dos possíveis).  

 

Na década de 70, Piaget e seus colaboradores da Escola de Genebra lançam, em forma 

de livro, a Teoria da Abstração. Segundo Piaget e Inhelder (1975, p. 301): 

 
[...] a abstração consiste em acrescentar relações ao dado perceptivo e não 
apenas em extraí-las dele. Reconhecer a existência de qualidades comuns, 
como quadrado, redondo, grande ou pequeno [...] é construir esquemas 
relativos às ações do sujeito tanto como às propriedades do objeto.  

 

Nesse sentido, a teoria da abstração reflexionante refere-se aos processos que ocorrem 

em diferentes níveis de retirada de observáveis dos objetos, e ao mesmo tempo de construção 

de novos esquemas que permitam retirar ainda mais observáveis do mundo que nos cerca.  

Tudo inicia com a ação do sujeito. Ao agir sobre o mundo, num primeiro momento 

recolhemos informações muito superficiais dos objetos. Essa retirada de características dos 

objetos inicialmente é garantida pela abstração empírica. Dizer que o céu é azul, ou que o Sol 

é amarelo, é um exemplo de abstração empírica, isto é, o sujeito retira observáveis muito 

periféricos dos objetos. Nesse nível de abstração, o sujeito não consegue retirar propriedades 

mais formais (no sentido de forma, lógica) dos objetos, por exemplo, dizer que o Céu é azul e 

saber explicar qual o motivo de ele ter essa cor, saber que gases compõem a atmosfera 

terrestre etc. 
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Mas esse processo de retirar observáveis se dá graças a uma abstração reflexiva 

anterior, que capacita o sujeito a poder ver e significar aquilo que seus olhos transmitem a seu 

cérebro. Quando retira um observável, ou seja, uma informação nova de um determinado 

objeto, o sujeito, pelo mecanismo de reflexionamento, joga para um patamar superior tais 

dados. Mais tarde, esses dados novos serão reorganizados pela reflexão, que vai organizar 

nesse novo patamar as informações ali depositadas pelo reflexionamento.  

Podemos dizer que os diferentes patamares da reflexão formam as estruturas 

cognitivas do sujeito, na medida em que possibilitam abstrações reflexionantes e reflexivas, 

que tornam possibilitam a tomada de consciência do mundo que o cerca. 

Tais processos se dão por etapas sucessivas, que “reiniciam” a cada nova 

aprendizagem. No entanto, o sujeito nunca parte do zero quando pretende conhecer um objeto 

novo (seja concreto, seja uma situação social), uma vez que cada aprendizagem construída 

aumenta em qualidade e quantidade a capacidade cognitiva do sujeito. Ao coordenar as 

próprias ações o sujeito abstrai não apenas as propriedades dos objetos, mas também 

propriedades das sua própria estrutura lógico matemática. Assim é que ele se torna cada vez 

mais inteligente, isto é, capaz de compreender o mundo com mais destreza intelectual.   É, por 

exemplo, o caso da ordem, da classe e da comparação.  

Piaget (1974, p. 81-82), afirma que a abstração reflexionante “é fundamental, porque recobre 

todos os casos de abstração lógico-matemática [...] é retirada, não dos objetos, mas das 

coordenações das ações (ou de operações), portanto, das atividades do sujeito”. 

Para poder efetuar qualquer dessas operações(contar, seriar, classificar), antes é 

preciso que o sujeito coordene sua própria ação, no caso, poder ver e seguir com os olhos um 

conjunto de objetos. Inicialmente a criança muito pequena não é capaz de distinguir entre um 

objeto maior ou menor, ou ordenar uma série de objetos de diferentes tamanhos. Isso porque 

ela precisará partir de abstrações empíricas e reflexionantes para chegar a tal nível de 

construção estrutural.  

Para estabelecer a ordem de um grupo de peças de um jogo, por exemplo, a criança 

precisa estabelecer relações entre elas. Tais relações inicialmente se constroem por meio da 

abstração empírica, retirando uma propriedade de cada objeto. Por meio da abstração pseudo-

empírica ela poderá construir diferentes relações entre esses objetos e então passará a 

classificá-los de alguma forma. A classificação exige saber que algo é isto e não é aquilo. 

Assim, os processos de abstração empírica e reflexiva, em conjunto, possibilitam à criança 

construir esquemas capazes de efetuarem a leitura e a compreensão de um conjunto de peças 

de um jogo, por exemplo. Ainda há também, a comparação, que é um dos patamares do 
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reflexionamento, o qual possibilita relacionar dois ou mais objetos de acordo com suas 

características visíveis e não visíveis.  

Por exemplo, uma criança pode comparar o tamanho da Lua com o do Sol, porém, 

precisará de mais informações que apenas as que são perceptíveis pelos observáveis visíveis 

desses astros (abstração empírica). No caso de basear sua comparação apenas naquilo que 

pode ver, se incorrerá no erro perceptivo. Ou seja, os dados empíricos são também fruto da 

nossa capacidade de lê-los e compreendê-los.  

 

Alguns exemplos da História da Astronomia 
 

No caso da abstração reflexionante, voltando ao exemplo inicial de Ptolomeu e 

Copérnico, quando Ptolomeu afirma que a Terra não se movia, e que eram os outros astros 

que se movimentavam ao seu redor, ele não faz essa afirmação sem uma base científica 

sólida. Pelo contrário, todas as evidências científicas que a época comportava fazer, lhe 

davam o direito de pensar exatamente assim, e de assim ver e compreender o sistema Terra-

Sol-Planetas. Ou seja, as abstrações reflexionantes realizadas por Aristóteles, e posteriormente 

por Ptolomeu no Almagesto, deram corpo a uma teoria que perdurou por muitos anos na 

sociedade e mesmo entre os cientistas.  

Outro exemplo de abstração reflexionante baseada em dados que deformam a 

realidade, ou seja, de uma assimilação deformante é o caso do movimento do planeta Marte 

explicado por Ptolomeu. Vejamos a figura abaixo: 

 

 
Figura 1 – Ilustração sem escalas do movimento retrógrado de Marte 

 

Os planetas descrevem uma órbita ao redor do Sol, como sabemos hoje. Para 

Ptolomeu, no entanto, eles giravam ao redor da Terra. Além disso, eles se mantinham no céu 

(ou seja, não caíam sobre nossas cabeças) porque eram suspensos por esferas de cristais, que 
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num complexo esquema se movimentavam permitindo assim que os planetas também se 

movessem. Ao se deparar com os dados de observação, que demonstravam que Marte movia-

se em determinado período como se retrocedesse na sua órbita, Ptolomeu precisou acomodar 

tais dados à sua teoria.  

Tal anomalia colocava em xeque a explicação dos círculos perfeitos como condutores 

das órbitas dos corpos celestes. Foi então que, com os dados da observação, mais suas teorias 

anteriores, Ptolomeu elaborou outra explicação para o fenômeno. Fazendo uma abstração 

reflexionante dos dados, que obtidos das observações foram jogados a um patamar superior, e 

logo, confrontado com a realidade, teve de se adaptar a ela, no entanto sem deixar de 

professar suas teorias. Assim, ele elaborou a seguinte explicação, ilustrada na figura 2: 

 
Figura 2 – Ilustração sem escala do movimento retrógrado Marte, segundo Ptolomeu 

 

Ou seja, Ptolomeu elaborou uma explicação que se ajustasse aos fatos. Para ele então, 

Marte se movia dessa maneira porque além do círculo que descrevia ao redor da Terra (ponto 

azul da ilustração), ele também descrevia um epiciclo ao mesmo tempo. Isso passou a valer 

para outros planetas que aparentemente também retrocediam em sua órbita ao redor da Terra.  

Tais crenças só foram colocadas em xeque por Johannes Kepler, quando também teve 

de confrontar suas teorias e preferências pessoais (sólidos perfeitos de Platão), com dados de 

observação coletados por Tycho Brahe. Temos então, na história da astronomia outro caso de 

abstração reflexionante, talvez muito mais acentuado, uma vez que Kepler passou grande 

parte de sua vida relutando contra os dados e evidências e tentando adaptá-los a cálculos que 

condissessem com suas explicações pessoais para o universo. Ou seja, Kepler retirava da 

realidade observáveis que não eram assimilados por suas estruturas, uma vez que não 

condiziam com suas crenças. Dessa forma, jogando a patamares superiores, ele precisava 

reorganizá-los para poder continuar o processo de construção de sua teoria. Assim, em última 
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instância não foi possível sujeitar os dados às suas teorias particulares, uma vez que a lógica 

dos fatos e dos observáveis que ele coletara forçava sua estrutura a ampliar-se para poder 

comportá-los. É em meio a conflitos pessoais e cognitivos que Kepler elabora suas três 

famosas leis, uma das quais refere-se ao movimento quase circular dos planetas ao redor do 

Sol – a elipse.  

Como vimos, não são os dados em si que nos permitem conhecer o mundo. Sobretudo, 

nossas elaborações pessoais a respeito deles, que são construções de nossa capacidade 

cognitiva, nossas preferências pessoais e nosso contexto sócio cultural é que vão possibilitar 

nossas elaborações teóricas a respeito da realidade. Estas, por sua vez podem ou não estarem 

corretas.  

 
A astronomia e o processo de abstração no dia a dia 

 

Como vimos, é através do processo de abstração reflexionante o sujeito vai tornando 

seu pensamento cada vez mais formal. Ptolomeu tinha pensamento formal, embora estivesse 

em equívoco com os dados da realidade, ele pensava sobre o movimento dos Planetas, sobre 

as relações entre esses movimentos e com isso pode elaborar sua teoria.  Ele realizava um 

exercício de metacognição, que é uma das características do pensamento formal. 

Inicialmente, o sujeito pensa de forma concreta, isto é, ele se apoia sobre o real para 

poder movimentar-se nele. Ao olhar o céu, de modo geral, as pessoas veem pontos brilhantes 

que se destacam da escuridão. Esses “pontos” culturalmente são denominados de estrelas, no 

entanto são na realidade, estrelas, planetas, satélites, meteoritos, nebulosas etc. O sujeito então 

observa essas “estrelas”, e constrói em sua mente uma representação desse céu. Ele se apoia 

sobre o real para construir essa representação. Para poder identificar esta ou aquela estrela, 

este ou aquele planeta, no entanto, ele precisará ir além desse pensamento concreto. 

De modo geral, todas as pessoas conseguem ver o céu e as estrelas à noite. No entanto, 

em sua maioria não conseguem, por exemplo, fazer a leitura de uma carta celeste, que é uma 

representação do céu. Por ser uma representação, a carta celeste exige mais conhecimentos do 

sujeito. Ele precisa saber se situar no espaço, conhecer minimamente os pontos cardeais e 

também reconhecer alguns pontos de referência no céu.   

Nesse sentido, inicialmente apoiamos nosso pensamento sobre o real, no caso sobre os 

pontos brilhantes do céu. Entretanto, para realizarmos com sucesso a leitura de uma carta 

celeste, precisamos abstrair mais informações do céu e da própria carta.  
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Temos aqui um jogo de forma e conteúdo que interferem na compreensão do céu e da 

carta celeste. Os observáveis que se consegue retirar dos objetos referem-se ao conteúdo, e as 

estruturas que serão construídas por meio das reflexões constituem a forma. Quando mais 

descolado da realidade for nosso pensamento, mais formal ele se torna.  

No caso da astronomia, no exemplo da carta celeste em questão, a leitura do céu se 

torna extremamente formal, pois, está baseada em conhecimentos que estão além das 

aparências dos objetos que se estuda. Para compreender, por exemplo, a localização de um 

planeta, será preciso ir além de suas características superficiais, isto é, cor ou brilho, pois no 

céu noturno há muitas semelhanças entre os astros que podemos ver. Isso exige, então, que o 

sujeito possa abstrair dos dados da carta celeste e do céu que observa cada vez mais 

observáveis que lhe permitam criar estruturas para compreender aquilo que vê. 

No entanto, nem tudo que vemos de fato existe no céu. Um ótimo exemplo disso são 

as constelações. Elas são representações criadas pelos homens para padronizar a leitura do 

céu. Mas, na verdade, a disposição das estrelas não passa nem perto do que chamamos, por 

exemplo, de cinturão de Órion. Isso porque o espaço é 3D, e nós aqui da Terra representamos, 

de modo geral, as constelações em 2D. Além disso, a configuração das constelações muda, 

embora a passos muito lentos, de geração para geração. Os antigos homens das cavernas 

provavelmente não enxergavam Órion como hoje o vemos. Indo mais além ainda, eles não 

poderiam ver Órion, simplesmente porque ele não está lá, mas também porque culturalmente 

ele não existia. A etnoastronomia tem bons exemplos de constelações que recebem nomes 

diferentes em cada região e em cada cultura. Isso porque cada um possui esquemas de 

significação diferentes para o que vê no céu. Portanto, cada um de nós poderia criar um céu 

próprio, via abstração pseudo-empírica, com imagens que lhe tenham sentido, totalmente 

diferentes das imagens convencionais. 

 
Para encerrar... 
 

Como vimos, nossa visão de mundo está intimamente ligada com nossa capacidade 

cognitiva. E esta, por sua vez está ligada às nossas preferências pessoais, crenças e 

aprendizagens anteriores. No entanto, trata-se de construções que elaboramos através da nossa 

ação no mundo. Um cientista não “descobre” fatos, mas sim constrói teorias que os explicam. 

Com o passar do tempo elas podem ou não se confirmarem. Foi o caso de Ptolomeu com os 

epiciclos, de Kepler com os sólidos perfeitos e de muitos outros astrônomos e cientistas de 

todas as épocas.  
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É nesse sentido que a teoria piagetiana refuta as teorias de base empirista, nas quais o 

conhecimento é adquirido do meio externo. Ora, todos vêem as estrelas, no entanto poucos 

compreendem o céu. Todos vêem três estrelas enfileiradas, mas nem todos “vemos” as três 

Marias do cinturão de Órion. O fato de termos a sensação produzida pelo olho aberto e pela 

luz que forma uma imagem que o cérebro decodifica como sendo do céu, ou seja, pontinhos 

brilhantes – estrelas - não garante que vamos poder ter a percepção de todos os objetos ali 

contidos. Isto é, nem sempre temos condições de ver aquilo que está posto pela realidade, uma 

vez que ela também é composta por aproximações sucessivas, que sofrem deformações e 

acomodações o tempo todo.  

Da mesma forma também acontece de podemos ter a percepção de que a constelação 

de Órion realmente se parece com a imagem de um guerreiro, sendo que ao olhá-la nossos 

sentidos apenas captam a luz de alguns pontos brilhantes distantes, espalhados aleatoriamente 

pelo espaço. 

Não é aquilo que vemos, mas aquilo que significamos ao ver que define o que 

sabemos a respeito do mundo. Nossa compreensão da realidade está ligada a nossa capacidade 

de leitura do mundo, que por sua vez refere-se a nossa capacidade cognitiva de significar 

aquilo que retiramos dos objetos a nossa volta.  

Por isso, na história das Ciências, em especial da astronomia, temos grandes exemplos 

de que, o conhecimento científico não nos é dado pela natureza, mas sim construído. Por ser 

fruto de uma construção é passível de erro, ou seja, de deformações causada por assimilações 

pouco adaptadas à realidade, mas muito bem adaptadas às nossas teorias pessoais. 
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Resumo  
A aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos necessita da participação dos alunos na (re) 
construção destes que normalmente são apresentados de forma pronta. Para educar pela pesquisa o professor 
deve tê-la como instrumento principal do seu processo educativo. Após, abre-se a possibilidade do aluno como 
parceiro de trabalho, onde os sujeitos tornam-se participativos pelo processo de pesquisa. Portanto, se faz 
fundamental instigar o professor a buscar essa abordagem metodológica. O objetivo deste trabalho foi encontrar 
formas de trabalhar com alunos do ensino de ciências de uma escola de ensino fundamental, e com a população, 
conteúdos da disciplina por meio da realização de uma pesquisa qualitativa em uma comunidade no município 
de Capão do Leão, RS, Brasil. Para a pesquisa realizaram-se entrevistas semiestruturadas, sendo as respostas 
analisadas por meio do método qualitativo de Análise de Conteúdo, do qual emergiram duas categorias: “A 
comunidade (re) conhecendo o meio ambiente e sua importância” e “A visão e a relação dos moradores 
com os animais silvestres”. Posteriormente estão apontadas sugestões sobre como utilizar os resultados dentro 
do ensino de ciências e junto à comunidade. Por fim, buscou-se articular a pesquisa realizada com a 
possibilidade dos alunos participarem também como pesquisadores, inserindo-se no projeto. Pode-se concluir 
que é possível trabalhar o conteúdo de ciências por meio da pesquisa, mostrando-se uma importante abordagem, 
compreendendo-se que esta é uma possibilidade aberta a qualquer instituição de ensino. 
 
 
Palavras-chave: Ensino. Pesquisa. Análise de Conteúdo. 
 
 
 
Abstract 
The meaningful learning of scientific knowledge needs the participation of students on the (re) construction of 
that knowledge that is usually presented ready. For education through research the teacher should take this 
method as the main instrument of their educational process. After, it's opens the possibility of student as a 
partner on the work, where the subjects become participative on the research process. Therefore, it is essential 
instigate the teacher to use this methodological approach. The objective of this study was to find ways to work 
with students of science teaching in a fundamental school, and with the population, the discipline content by 
performing a qualitative study in a community in the city of Capão do Leão, RS Brazil. For the research was 
held semistructured interviews, where the responses were analyzed using the qualitative method of content 
analysis, which emerged two categories: “The community (re) knowing the environment and its 
importance” and “The vision and relationship of residents with the wild animals”. Subsequently are pointed 
suggestions about how to use the results in the science teaching   and with the community. Finally, we sought to 
link the research with the possibility of students also participate as researchers, inserting themselves into the 
project. It can be concluded that it is possible to work science content through research, being an important 
approach, understanding that this is a possibility open to any educational institution. 
 
 
Keywords: Education. Research. Content Analysis. 
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Introdução 
 
 

O pesquisador acadêmico geralmente julga o professor despreparado para fazer 

pesquisa e também se julga na posição de lhe dizer como deve conduzir seu ensino. Logo, não 

é difícil entender porque o professor se sente descompromissado com a pesquisa e com os 

resultados do meio acadêmico (MOREIRA, 1988). Os grupos de professores tem se sentido 

distante e escanteados pelo que é produzido na pesquisa científica, e principalmente 

educacional. Eles não buscam respostas fáceis, ou receitas prontas, que os acadêmicos 

insistem em desenvolver e publicar sem se quer consultá-los, mas desejam se sentir 

desafiados intelectualmente e reconhecidos pelo que sabem, pelo que aprenderam na prática e 

pelo que podem fazer (ZEICHNER, 1998).  

 Educar os seus alunos por meio da pesquisa é uma forma que o professor tem de se 

inserir neste meio, e assim se sentir mais confiante para publicar seus achados e suas 

descobertas. Segundo Demo (2008), para educar pela pesquisa primeiramente tem-se como 

condição que o professor seja um pesquisador, não o “pesquisador profissional”, mas que 

tenha a pesquisa como princípio científico e educativo cotidianamente, como instrumento 

principal do seu processo educativo. Após, abre-se então a possibilidade do aluno como 

parceiro de trabalho, e não mais como objeto, onde os sujeitos tornam-se participativos 

através do processo de pesquisa. 

Nesta abordagem educativa aplica-se o questionamento reconstrutivo. Por 

questionamento pensa-se na formação de um sujeito capaz de formular e executar projeto 

próprio de vida, de atuar criticamente no contexto histórico, e por reconstrução, abrange-se o 

pensamento inovador e sempre renovado. Não necessita ser um conhecimento totalmente 

novo, mas um que seja reconstruído, a partir de interpretação própria, formulação pessoal, 

aprender a aprender. Busca-se a superação da pesquisa como apenas um estágio sofisticado, 

de “gente especial”, mas justamente o oposto, uma maneira consciente e contributiva do dia-

a-dia. (DEMO, 2008).   

Novas concepções emergem no campo do ensino de ciências, agregando a um ensino 

de ciência pura para um ensino sobre a perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), 

não admitindo mais que não esteja vinculado a ele, questões que discutam as novas 

tecnologias e as demandas e modificações da sociedade (CARVALHO, 2004).  

Hodson (1992) diz que um consenso crescente dentro da perspectiva construtivista é 

que a aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos necessita da participação dos 

alunos na (re) construção destes conhecimentos que normalmente são apenas transmitidos 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 521



para eles de forma pronta. Os estudantes desenvolvem melhor a sua compreensão conceitual e 

aprendem mais sobre a natureza da ciência quando participam de investigações científicas, 

desde que haja o devido apoio e reflexão. Dentre esta perspectiva podem inserir-se também 

investigações sobre o próprio ensino de ciências, onde, por meio de questionários, os alunos 

podem descobrir informações dos próprios professores ou familiares, encontrando demandas e 

percepções, que podem resultar em outras pesquisas, projetos e diversas outras atividades. 

Os professores desempenham papel fundamental na pesquisa educacional, como 

usuários dos resultados das pesquisas e, principalmente, como fazedores de pesquisa. Mas não 

se tornarão usuários e pesquisadores se não se sentirem comprometidos com esses resultados, 

com essa forma de trabalhar. Portanto, se faz fundamental instigar o professor a buscar essa 

abordagem metodológica, trazendo ideias de como iniciar nessa direção, como forma de (re) 

encontrar a conexão com o meio acadêmico, retomando o seu lugar de direito na construção 

do conhecimento, e também, procurando desenvolver nos seus alunos o ímpeto de 

pesquisador, que, se não para preparar o aluno para atuar futuramente em áreas de pesquisa, 

para ajudá-lo a desenvolver a essência do pesquisador: a curiosidade, a observação, o 

experimento, a descrição, e, sobre tudo, a ética, a consciência e o fazer crítico.  

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi encontrar formas de trabalhar com alunos do 

ensino de ciências de uma escola de ensino fundamental, e também junto à população  no 

entorno da escola, conteúdos da disciplina por meio da realização de uma pesquisa qualitativa 

na comunidade onde vivem. 

 

Metodologia 
 
 
 Para este trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde foram observadas 

percepções, conceitos e demandas de sujeitos em uma comunidade no município de Capão do 

Leão, RS, Brasil. A partir dos resultados obtidos ensaiamos notas sobre formas de utilizar os 

resultados encontrados dentro da sala de aula, mais especificamente no ensino de ciências, e 

também em projetos com a população. Por fim, buscaremos articular a pesquisa realizada com 

a possibilidade de uma perspectiva construtivista, onde os alunos participam da pesquisa 

também como pesquisadores, inserindo-se no projeto, antes mesmo de entender como 

executá-lo, ajudando a construí-lo, procurando compreender o processo como um todo, e não 

só o fim, quando já se apresentam as soluções para as demandas encontradas, o trabalho 

finalizado. 
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Caracterizando, ao lado do Campus Capão do Leão da Universidade Federal de 

Pelotas, há uma comunidade constituída por 83 casas, sendo que apenas três não são 

propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Clima 

Temperado. Ao lado desta comunidade está situada uma escola de ensino fundamental, que 

recebe grande parte das crianças e adolescentes que vivem no entorno. Entender as 

percepções e conceitos dos moradores da região sobre o meio ambiente e os animais silvestres 

é importante para por a funcionar estes assuntos dentro da sala de aula dessa escola. Pois 

descobrir como os familiares dos alunos compreendem o ambiente onde estão inseridos, e 

como interagem e percebem os animais silvestres da região, pode revelar questões 

importantes a serem trabalhadas com os alunos, principalmente contextualizando o conteúdo, 

e até serem ultrapassadas para projetos com os próprios familiares. É importante ressaltar que 

esta escola é usada como um exemplo prático de trabalho através da pesquisa, porém 

intencionamos transpor a ideia para outras escolas e outras formas de ensino. 

Para a pesquisa foram entrevistados 47 moradores, com pelo menos um morador de 

cada residência, sendo destes 57% do sexo feminino e 42% do sexo masculino, com idade 

entre 14 e 81 anos, onde 44% possui idade entre 40 e 60 anos. Dos sujeitos, 34% moram na 

região a menos de 10 anos, 27% entre 11 e 20 anos, e 40% a mais de 20 anos, sendo que o 

morador mais novo vive no local há um ano e o mais antigo há 63 anos. 

As entrevistas foram semiestruturadas, em configuração de conversa, e gravadas para 

posterior análise, incluindo perguntas relacionadas à observação da fauna, do seu 

comportamento, sua utilização, classificação etnotaxonômica e atividades cinegéticas. 

As respostas fornecidas foram analisadas por meio do método qualitativo de Análise 

de Conteúdo (BARDIN, 1977), constituindo um corpus teórico, que posteriormente foi 

desconstruído e reconstruído em categorias de análise.  

 
 
Análise e discussão 
 
 
 Da Análise de conteúdo emergiram duas categorias a partir da categorização das 

Unidades de Análise: “A comunidade (re) conhecendo o meio ambiente e sua 

importância”, onde são abordadas as questões relativas ao meio ambiente local e “A visão e 

a relação dos moradores com os animais silvestres”, onde são discutidas as percepções dos 

sujeitos sobre os animais silvestres, bem como sua importância e relações. Posterior às 
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unidades de análise estão apontadas sugestões sobre como utilizar os dados encontrados na 

pesquisa dentro do ensino de ciências e junto à comunidade. 

 
A comunidade (re) conhecendo o meio ambiente e sua importância  
 

Muitos dos moradores entrevistados foram anteriormente residentes de um vilarejo 

conhecido como Vila Central. Este ficava situado perto de um remanescente nativo de mata 

de restinga conhecido como Horto Botânico. As casas do vilarejo foram sendo derrubadas e 

seus moradores realocados nas casas mais próximas a EMBRAPA, possuindo relatos e 

lembranças sobre a fauna da época em que viviam no vilarejo.  

Todos os entrevistados relataram gostar de morar na região, principalmente pela 

tranquilidade do lugar, pelo distanciamento da cidade e pela segurança realizada pelos 

guardas da UFPEL e da EMBRAPA. As matas são citadas como algo positivo do local das 

moradias, mostrando-se uma cultura voltada a apreciação do ambiente. Quanto ao hábito de 

realizar caminhadas no entorno da área das casas, grande parte dos moradores afirmou que 

caminha pelas estradas e trilhas do entorno. Alguns moradores não gostam de realizar 

caminhadas, não mantendo assim contato com animais silvestres da região, a não ser aqueles 

que relatam ver no próprio pátio. 

 Ao serem interrogados sobre o remanescente de mata que existe na região, os 

moradores mais antigos, principalmente os que viveram na Vila, conhecem bem o lugar, pois 

frequentavam com o colégio, como local de lazer e iam visitar amigos e familiares. De acordo 

com os antigos frequentadores do Horto Botânico é lamentável o abandono da mata, esta que 

já foi local de encontro entre amigos e gerações, pois muitas trilhas estão fechadas e muitas 

plantas nasceram no lugar das vastas clareiras no interior do remanescente, sendo que em 

época passada havia funcionários apenas para a manutenção das trilhas e do chão varrido. 

Justamente por isso, os moradores não conseguem perceber o local como nada além de sujo e 

mal cuidado, “atirado”.  Para os moradores não existe a possibilidade de que o remanescente 

seja um pedaço de mata nativa, único, que está a recuperar-se, para reconstituir-se como um 

local capaz de acolher diversas espécies de vertebrados e invertebrados.  

 O local, fonte de lazer e boas lembranças, é capaz de relacionar o convívio humano 

com a natureza de forma admirável. Porém, é também um importante fragmento de mata, que 

precisa ser conservado. Então, não seria possível sensibilizar os moradores frente a esta nova 

realidade? Embora não tenha o mesmo significado de antigamente, mas com um novo olhar 

para a conservação.  
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 Alguns moradores mais recentes, as crianças e adolescentes filhos dos moradores mais 

antigos relataram não conhecer o fragmento florestal, apontando para um maior 

distanciamento com o ambiente.  

 

A visão e a relação dos moradores com os animais silvestres 
 
 
 Alguns entrevistados demonstraram nítida confusão sobre a definição do conceito de 

fauna silvestre, respondendo a cerca dos animais domésticos. Porém a grande maioria entende 

o que são animais silvestres, embora muitos não saibam definir exatamente os critérios usados 

para sua categorização. Os silvestres são relacionados a ilegalidade de seu cativeiro e a não 

serem domésticos. É relativamente comum os associarem equivocadamente a situação de 

extinção ou a espécies exóticas e retratados pela mídia (ex. Leão), pois há uma confusão entre 

os conceitos de animais “silvestres” e “exóticos” (nativos de outras regiões ou países). Por 

fim, alguns entrevistados não possuem ideia do que são os silvestres. 

 Quanto ao contato com a fauna silvestre, alguns entrevistados afirmaram ter ao 

visualizá-los em seus pátios e nas matas e estradas da região. Outros afirmaram o contrário, 

sugerindo que não os veem porque estudam ou trabalham durante o dia ou pela grande 

quantidade de cachorros domésticos soltos, que espantariam esses animais. O contato 

principal ocorre com as aves, especialmente os pássaros, apreciados por sua beleza e canto, 

sendo alimentados por vários moradores, como método para serem atraídos. Depois em menor 

quantidade ocorre o contato com serpentes e lagartos. 

 Grande parte dos sujeitos relatou gostar dos silvestres, com exceção das serpentes. Há 

os que dizem não ter nada contra, desde que estes não os atrapalhem ou mantenham distância. 

Poucos ainda confessaram ter medo destes animais ou não gostar. 

A maior parte das visualizações desses animais é feita pelos homens, pois são estes que 

pescam ou caçam com maior frequência na região. A maioria das mulheres entrevistadas, 

donas de casa, aposentadas, que tiveram pouco contato com a zona rural e não costumam 

fazer caminhadas, não possuem conhecimentos sobre animais silvestres. 

 Quanto aos mamíferos citados o Graxaim (Sorro, Cachorro-do-mato, Raposa) é 

reconhecido pelos seus hábitos noturnos e de predação de aves domésticas criadas pelos 

moradores. Existem relatos da domesticação deste animal na região. Os sujeitos não tem 

conhecimento da existência de duas espécies diferentes de Graxaim. O Gato-do-mato também 

é muito citado como predador de galinhas, tendo sido até capturado por um dos moradores da 

região que o entregou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da região (CETAS). 
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Houve tentativas dos sujeitos de criar alguns espécimes. Já o Tatu é um animal pouco visto, 

embora saibam da sua existência, existindo uma confusão entre o nome das espécies 

regionais. É conhecido como um animal que vive no campo e na mata, sendo muito caçado 

para alimentação. Um dos entrevistados relatou a tentativa malsucedida de criar um em 

cativeiro. Quanto ao Zorrilho embora não seja muito visualizado, é reconhecido pelo odor 

desagradável da sua urina. É dito noturno e muito confundido com o Gamba, pois alguns 

sujeitos não sabem qual é o que “deixa fedor”. O Gambá (Raposa) é conhecido por seus 

hábitos noturnos e principalmente pela predação de aves domésticas, enfrentando grandes 

conflitos com os criadores. Embora muitos não simpatizem com o animal, confessando até 

matá-lo, outros demonstram apreço pelo bicho. A característica de mamífero marsupial foi 

citada nas entrevistas. Quanto ao Mão-pelada embora pouco conhecido, alguns sujeitos 

alegaram que são mais frequentes em matas fechadas e que podem chegar perto das casas que 

possuem galinheiro. Este é muito confundido com o Quati, animal substancialmente diferente 

em morfologia e biogeografia.  

 Os Cervos (Veado) citados (um a três indivíduos), apesar de hoje viverem livres, são 

relatados como fugitivos de moradores que os criavam em cativeiro. Embora com apelo para a 

caça, não foram citados como alvo da atividade. Já o Ratão-do-banhado (Rato-selvagem) é 

conhecido pela ocorrência em açudes e arroios, recorrente em épocas de enchentes, sendo 

citado como presa para os caçadores, assim como a Capivara (Capincho). Este é um dos 

animais mais citados pela grande ocorrência nas águas da região, por despertar afeição e 

também por causa de uma criação que a EMBRAPA mantinha em frente às residências. 

Quanto a Lebre é relatada como comum próximo às residências, principalmente à noite. Por 

fim, o Furão (Doninha) também é relacionado à predação de galinhas e, junto ao Ouriço 

(Porco-espinho) e a Cutia, são animais praticamente desconhecidos entre os moradores ou 

nunca avistados.  

 Quanto aos répteis mencionados, as serpentes causam grande medo e repulsa, 

principalmente às mulheres. A Cruzeira, a Parelheira, a Jararaca e a Cobra-Verde foram as 

espécies mencionadas. Quase todos os entrevistados admitiram que as matam, principalmente 

quando são peçonhentas, porém muitos não sabem realizar essa identificação. Poucos 

afirmam não as matar. Apesar das colocações negativas é reconhecida como predadora de 

animais indesejáveis, assim como o Lagarto, porém este é citado como amigável, pois são 

pouco relatados em conflitos, embora haja o relato de que um vizinho tenha matado um 

espécime por estar predando seus ovos. As aves Marreca, Quero-quero, Coruja, Jacu, Tucano, 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 526



Pomba, Caturrita, Tarrã, Beija-Flor, Canário-da-terra, Azulão, Cardeal, Bem-te-vi e Sabiá 

também foram citadas. 

 Apesar de gostar ou não da fauna, quase todos os moradores possuem conhecimento 

da sua importância ecológica ou entendem que, se os animais existem, é por algum motivo. 

Alguns moradores aparentam possuir um conhecimento relativamente consistente sobre a 

importância dos animais para os ecossistemas, citando o transporte de sementes, o controle 

biológico e a manutenção das funções do ecossistema. Também surgiram reflexões sobre o 

comportamento dos animais silvestres, com destaque para a atividade de caça para a 

sobrevivência, da reprodução como meio para manutenção das espécies e da alimentação 

como forma de auxiliar na decomposição de carcaças. O Sorro e o Ouriço foram citados como 

animais que se alimentam de coquinhos de Jerivá. Alguns moradores possuem noções a 

respeito da importância dos animais, não sabendo explicar exatamente o porquê. Acredita-se 

que isto provavelmente deve-se à grande gama de informações nos meios de comunicação e 

nas escolas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Poucos entrevistados acreditam 

que os animais são importantes apenas se estes viverem sem interferir na vida dos seres 

humanos.  Existem ainda os que pensam que os animais não tem importância. 

 Sobre a ocorrência de conflitos e prejuízos causados pelos animais silvestres, muitos 

sujeitos relataram não haver, acreditando que os animais só trazem benefícios, desde que 

respeitados. Outros ainda citaram a necessidade de tolerância por parte dos seres humanos e 

bom senso minimização dos conflitos. Sujeitos relataram os conflitos já citados anteriormente 

entre os criadores de aves domésticas e os animais silvestres. Quantos às serpentes relataram o 

prejuízo que podem trazer principalmente às crianças, ao morderem. Aranhas e escorpiões 

foram os invertebrados citados em conflitos por porem em risco a saúde por causa das toxinas 

que liberam ao morder. O Ratão, o Gambá e a Pomba foram citados como geradores de 

prejuízo por transmitirem doenças. 

Fica evidente nas entrevistas que algumas pessoas são indiferentes à fauna desde que não 

causem dano ao ser humano, como se estivessem à mercê da nossa misericórdia. Mesmo que 

a sua importância seja reconhecida, quando invadem “nosso território” perdem este grau de 

importância, sendo mortos ao cruzarem nosso caminho. 

 Quanto ao costume de caçar, alguns sujeitos relataram que não gostam da atividade ou 

não sabem de pessoas que a pratiquem. Ninguém confessou realizar a prática, o que não é 

necessariamente a realidade, pois por conhecerem a ilegalidade da caça, os entrevistados 

podem sentir-se envergonhados ou receosos em admitir a sua prática, mesmo sob sigilo. 

Apenas a pesca é mencionada como atividade comum, sendo muito apreciada por grande 
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parte dos moradores. Muitos entrevistados conhecem caçadores, estes sempre do sexo 

masculino, sendo da própria família, amigos, moradores da região e caçadores da cidade. 

Acreditam que hoje quem caça é por esporte e não mais para alimentação como antigamente. 

Há relatos de que a caça tenha diminuído substancialmente, pois quem cultivava gosto pela 

atividade eram os moradores mais antigos, relatando que os habitantes mais jovens não 

possuem essa cultura. Os sujeitos refletem que a caça indiscriminada realizada há muito 

tempo acabou com as populações dos animais, às vezes fêmeas grávidas, com filhotes, 

restando poucos para continuar com a atividade. Outros ainda relatam que com a proibição da 

caça é possível perceber que alguns animais outrora quase desaparecidos estão reaparecendo 

na região. 

 Os sujeitos relatam que alguns moradores da região possuem pássaros silvestres em 

gaiola, o que é proibido por lei. Um dos entrevistados admitiu ter usado uma gaiola de 

alçapão para capturar um pássaro Azulão e dois moradores admitiram possuir Caturritas 

(Psitacídeos) como animais de estimação. Constatou-se que antigamente era comum possuir 

pássaros em gaiola. Ultimamente aparentam serem poucos os moradores que ainda se 

arriscam nessa atividade ilegal, principalmente porque a polícia tem visitado a região e 

também pela presença do NURFS, que eles associam ao IBAMA.  

 

A Pesquisa no ensino e extensão: a prática dos resultados encontrados 

 

 A partir dos resultados encontrados por meio da Análise de Conteúdo realizada nas 

entrevistas, pudemos apontar sugestões de como utilizá-los dentro do ensino de ciências da 

escola fundamental da região e também em projetos com a comunidade do entorno da escola. 

 Com relação aos dados encontrados na categoria “A comunidade (re) conhecendo o 

meio ambiente e sua importância”, as caminhadas que os moradores realizam podem ser 

utilizadas para trabalhar na sala de aula questões fisiológicas do corpo humano, do exercício e 

da saúde, bem como em projetos com a comunidade relacionados à saúde, bem estar e meio 

ambiente. Quanto ao Horto Botânico e sua relação com a população, podem ser trabalhadas 

questões de sustentabilidade, relação homem-natureza, funções ecológicas dos ecossistemas, 

remanescentes florestais, perda de biodiversidade, caracterização dos tipos de bioma e 

florestas, e diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. 

 Com relação aos dados encontrados na categoria “A visão e a relação dos moradores 

com os animais silvestres” a temática da fauna silvestre demonstra grande necessidade de ser 

trabalhada com os alunos e também com a comunidade, pois há uma grande confusão entre os 
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conceitos sobre animais silvestres, exóticos e domésticos. Aponta-se uma necessidade 

especial em priorizar o enfoque em animais nativos da região, uma vez que se faz de extrema 

importância familiarizar a população com estes animais para que possam valorizá-los, abrindo 

caminho para ações de conservação, que se fazem urgentes e de extrema importância. 

 As informações encontradas sobre os animais silvestres são extremamente ricas em 

conteúdo, pois além de serem a cerca dos mamíferos, répteis e aves silvestres da região, 

podendo ser abordadas questões de classificação e características destes animais, trazem 

informações sobre sua biologia, ecologia, comportamento, bem como conflitos que possuem 

com a população humana, sendo todas estas vividas, conhecidas ou presenciadas pelas 

famílias dos próprios alunos, ou seja, são conhecimentos que podem ser intercruzados e 

potencializados. Percebeu-se também a necessidade de ações com enfoque nas mulheres da 

comunidade que carecem destas informações, mostrando-se incentivadoras de atividades 

predatórias contra a fauna silvestre. 

 Buscar incentivar nos alunos e na comunidade a noção da importância dos animais 

silvestres para o meio ambiente e para os seres humanos, buscando o respeito destes para com 

os animais, também foi uma das demandas encontrada, pois vimos que muitos moradores não 

entendem porque estes animais são importantes e para o que “servem”. Também cabe 

trabalhar conceitos ecológicos de cadeia e teia alimentar, de dispersão de sementes, de 

controle biológico e de dinâmica de populações, podendo destacar sua importância por meio 

destes conceitos. 

 Mostrou-se um importante foco de abordagem trabalhar no ensino de ciências, e 

também junto à população, as questões dos conflitos com os animais silvestres, pois como foi 

citado por um dos moradores, é fundamental a tolerância e mitigação dos conflitos para a 

preservação destes animais. Embora tenham diminuído a caça e o cativeiro ilegal de animais 

silvestres, ainda se mostram bastantes presentes na comunidade, fazendo-se necessário 

procurar sensibilizar os sujeitos frente aos problemas causados por estas práticas aos animais 

e a o meio ambiente, apresentando-se outras formas de apreciar a natureza e de praticar 

esportes, buscando a preservação da biodiversidade da região. 

 A partir destes achados podemos sugerir que a pesquisa realizada com a comunidade 

da região onde a instituição de ensino se localiza, como vimos, é capaz de trazer diversas 

oportunidades ricas para se trabalhar dentro e fora da sala de aula. Aponta as demandas que a 

população possui, trazendo à tona quase que infinitas questões a serem desenvolvidas no 

ensino formal e também em projetos fora da escola, já que são os próprios alunos, seus pais e 

vizinhos que vivem a realidade encontrada na pesquisa, pensam e agem desta forma, criam 
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seus filhos, interagem com amigos, e aceitam novas informações baseados na verdade que 

conhecem. Por isso se mostra tão importante essa contextualização das ações do próprio 

ensino, deixando claro como se torna muito mais fácil e proveitoso aprender a partir da sua 

própria vida e da sua própria história, sem pôr em dúvida a importância do conhecimento 

construído.  

 Após este ensaio de possibilidades, podemos dar enfoque a uma abordagem ainda 

mais envolvente: incentivar os próprios alunos a desenvolver e realizar a pesquisa, ao invés de 

ser feita pelo professor ou por acadêmicos. Isso porque ao abrir a possibilidade para os alunos 

pensarem em como fazer uma pesquisa, abrem-se portas para outras questões, como por 

exemplo, a iniciação científica, aprendendo sobre o método científico e suas diversas 

abordagens, criar e inserir suas próprias dúvidas e conhecimento no projeto, testando suas 

próprias hipóteses. 

 Ao analisar os dados coletados, podem valorizar ainda mais o trabalho resultante de 

seu próprio esforço, criando suas próprias conclusões, encontrando sozinhos as demandas 

apresentadas, aguçando curiosidades e novos interesses sequer conhecidos. Podem 

desenvolver projetos para levar informações que a população não possui, ajudando a cuidar 

do seu meio ambiente e da sua própria comunidade, formando verdadeiros cidadãos, capazes 

de conectar o seu aprendizado com a sua realidade, e fazer mais, modificar sua história de 

vida. Educar pela pesquisa se faz real, ultrapassa a teoria e é capaz de modelar a prática, 

fazendo surgir ação, produto, fruto (DEMO, 2008). 

  
Considerações Finais 
 
 
  Pode-se concluir que é possível encontrar formas de trabalhar o conteúdo da disciplina 

de ciências baseando-se em uma pesquisa qualitativa realizada junto à comunidade em que a 

escola está inserida. Compreende-se também que esta é uma possibilidade aberta a qualquer 

instituição de ensino, localizada em qualquer lugar, mesmo que sejam necessárias adaptações. 

Por fim, educar pela pesquisa se mostra uma importante, se não fundamental, abordagem, 

pelo menos ao ensino de ciências, que tem a pesquisa como base de sua fundamentação. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta os resultados da aplicação da grade para análise das funções pedagógicas de imagens 
visuais (The Gride of Analysis de Dimopoulos et al., 2003), no exame de 16 imagens incluídas no manual de 
publicação de Graphical Abstracts sugerido pela editora Elsevier. Partindo da ideia de que a inclusão dessas 
imagens facilitaria e tornaria mais ágil o acesso aos artigos científicos por parte dos pesquisadores, promovendo, 
dessa forma, a seleção mais rápida daqueles que serão importantes para suas pesquisas, aplicou-se as dimensões 
relativas à classificação, framing (enquadramento) e formalidade, a fim de verificar como ocorrem as relações 
epistemológicas entre as categorias do conhecimento, bem como as relações sociais e graus de elaboração, 
abstração e especialização no contexto do código científico. Os resultados, quando confrontados com os 
encontrados no artigo do grupo de pesquisadores gregos, principalmente em relação às imagens presentes em 
artigos técnico-científicos de imprensa e livros didáticos de escola primária e secundária, evidenciam que do 
ponto de vista epistemológico os Graphical Abstracts alinham-se com as premissas do conhecimento científico 
endossados por uma relação social de igualdade e por graus de formalidade extremos. Estes resultados têm 
implicações pedagógicas importantes no sentido de proporcionarem uma compreensão ampla das imagens no 
âmbito científico de forma a fornecerem os meios de sua exploração no contexto educacional. 
 
 
Palavras-chave: Graphical Abstracts. Artigos científicos. Multimodalidade. 

 
 
Abstract 
This work presents the results of the applying of The Grid of Analysis (Dimopoulos et al., 2003), for the 
examination of 16 images included in the manual of publishing of Graphical Abstracts suggested by Elsevier. 
Starting from the idea that the inclusion of these facilitate access to scientific articles by researchers, promoting 
thus the faster detection of those who are important to their research, we applied the relative dimensions of the 
classification, framing and formality in order to see how the relationships occur between the epistemological 
categories of knowledge, as well as social relationships and degrees of elaboration, abstraction and specialization 
in the context of scientific code. The results, when compared with those found in the article of the group of 
Greek investigators, especially in relation to images found in technical-scientific articles of the press and 
textbooks of primary and secondary schools, show that of the epistemological point of view the Graphical 
Abstracts align with the assumptions of scientific knowledge endorsed by a social relationship of equality and 
extreme degrees of formality. These results have important pedagogical implications in order to provide a broad 
understanding of the scientific images in order to provide the means for their exploitation in educational settings. 
 

 

Keywords: Graphical Abstracts. Papers. Multimodality. 
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Introdução 

 

Nas últimas décadas, a publicação de artigos científicos em revistas e periódicos 

ganhou força e estabeleceu-se como meio legitimador e nivelador da ciência em si mesma. 

Enquanto na década de 50, por exemplo, havia cerca de 10.000 títulos de periódicos 

científicos em todo o mundo, em 1987 este número já havia aumentado para 71.000 

(MEADOWS, 1999). A força impulsora dessa sistematização do processo de publicação dos 

resultados da pesquisa científica é chamada por Barley (1990 apud SCHAUDER, 1994, p. 31) 

de indústria da comunicação científica que engloba pesquisadores e leitores de artigos 

profissionais, editores, fornecedores e bibliotecas, bem como, prestadores da rede de 

informática (responsáveis por disponibilizar e indexar os artigos científicos online), 

universidades e órgãos fomentadores, principalmente o governo.  

Frente ao crescente aumento e complexidade da comunidade científica e a consequente 

necessidade de melhorar a eficiência de suas atividades de comunicação, fez-se necessário a 

mudança dos elementos do artigo científico (MEADOWS, 1999, p. 13).  De acordo com um 

editorial da revista Nature (2011), uma das queixas recorrentes da comunidade científica é a 

densidade de publicações em circulação, da mesma forma que o grande número de revistas 

científicas existentes, fato que dificultaria o processo de seleção daquilo que realmente é 

importante para suas pesquisas. Dessa forma, vem à tona a importância dos Graphical 

Abstracts no processo de leitura e, principalmente, seleção de artigos científicos. 

Segundo o grupo editorial Elsevier: 

 

A Graphical Abstract is a single, concise, pictorial and visual 
summary of the main findings of the article. This could either be the 
concluding figure from the article or a figure that is specially designed 
for the purpose, which captures the content of the article for readers at 
a single glance.3 
 

Ainda de acordo com o já mencionado editorial da revista Nature, o primeiro artigo 

científico a apresentar esse tipo de resumo foi publicado em 1976 em língua alemã na revista 

Angewandte Chemie. Embora já bastante antigo, o Graphical Abstract não é comumente 

encontrado em artigos científicos para além da área de Química. A premissa do editorial é de 

que a sua recorrência em publicações desta área se deva ao fato de na maioria das vezes o 

                                                 
3 Disponível em: <http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/graphicalabstracts> 
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resultado de uma pesquisa neste campo poder ser apresentado através de uma imagem a qual 

quando apresentada é facilmente lida pelos demais pesquisadores do campo.  

Por outro lado, ainda que de forma pouco difundida e mesmo escassa, grupos 

editoriais como Nature e Elsevier já disponibilizam guias para a elaboração de Graphical 

Abstracts, fato que justifica a latente necessidade de um estudo mais aprofundado em torno de 

tais resumos. Aqui, analisaremos especialmente as instruções para autores de artigos 

fornecidas online pela Editora Elsevier. Em 2009, tal grupo editorial propôs o projeto The 

article of the future4, no qual apresenta uma série de inovações destinadas à publicação 

online, entre elas a opção de inserção de Graphical Abstracts.  

Dentre as instruções de elaboração presentes no guia Elsevier é sugerido que o resumo 

gráfico permita aos leitores obterem uma compreensão sobre o assunto do artigo que possa ser 

retida rapidamente, encorajando-os à navegação e promovendo relações interdisciplinares. 

Quanto à figura que comporá o Graphical Abstract, é sugerido que seja especialmente criada 

para esse fim de forma a resumir o trabalho global ou que reproduza uma imagem presente no 

artigo, desde que essa tenha poder de sintetizar a pesquisa. É importante salientar aqui que o 

Graphical Abstract é disponibilizado somente online através do indexador ScienceDirect5, 

caso o artigo seja impresso, ele não o acompanhará. 

No guia do grupo Elsevier6 são propostas dezesseis imagens que servem como bons 

exemplos de resumos gráficos já publicados em artigos científicos veiculados pelos periódicos 

da editora. A partir dessas imagens, nós objetivamos realizar um exame que utiliza The Grid 

of Analysis (Dimopolous et al., 2003) como base de investigação. 

 

Referencial Teórico 

 

The Grid of Analysis (Dimopolous et al., 2003) é uma ferramenta para a análise das 

funções pedagógicas de imagens visuais proposta por um grupo de pesquisadores gregos das 

Universidades de Patras e Aegean com o propósito de analisar imagens encontradas em livros 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.articleofthefuture.com/> 
5 ScienceDirect  é um indexador da editora Elsevier que possibilita o acesso eletrônico aos seus 
periódicos e mais de 6.000 e-books, trabalhos de referência, séries de livros e manuais. Os artigos 
são agrupados em quatro seções principais: Ciências Físicas e Engenharia, Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde e Ciências Sociais e Humanas. Para a maioria dos artigos indexados no site, os 
resumos estão disponíveis gratuitamente, já para o acesso ao texto integral do artigo (em PDF, 
HTML) e também para as publicações mais recentes, muitas vezes é necessária uma assinatura ou 
aquisição de um pay-per-view (Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Elsevier). 
6 O guia e as 16 figuras citadas como bons exemplos de Graphical Abstracts estão disponíveis no 
endereço <http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/graphicalabstracts>, bem como nos 
anexos deste artigo. 
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didáticos da escola primária e secundária e da imprensa. Utilizamos esta grade para verificar 

as categorias relacionadas à classificação, framing (enquadramento) e formalidade, segundo 

as definições destes pesquisadores, nas dezesseis imagens disponibilizadas pelo manual da 

editora Elsevier. 

De acordo com os estudos desde grupo de pesquisadores, podemos definir 

classificação, com base em Bernstein (1996), como se tratando das relações epistemológicas 

entre as categorias do conhecimento. A classificação de imagens visuais, nesse âmbito, é 

realizada a partir de duas variáveis: a) tipo e b) função.  

Quanto ao tipo, as imagens podem ser: 

- realísticas: apresentam a realidade por meio de fotos ou desenhos; 

- convencionais: apresentam a realidade de maneira codificada por meio de gráficos, mapas, 

fluxogramas, estruturas moleculares, etc.; 

- híbridas: apresentam a realidade pela coexistência de imagens convencionais e realísticas em 

uma só imagem. 

 Já quanto à função, as imagens podem ser: 

- narrativas: apresentam desdobramentos de ações e eventos, processos de mudança e arranjo 

espacial transitório (Kress & van Leeuween, 1996, p. 56 apud Dimopoulos et al., 2003, p. 

194). Também apresentam vetores e podem ser aproximadas ao papel dos verbos na 

linguagem verbal; 

- classificatórias: apresentam os tipos de relações entre as pessoas, lugares e coisas mostradas 

de forma taxionômica. Do ponto de vista verbal, podem ser aproximadas a expressões como 

“isto é um tipo de”; 

- analíticas: focam as relações entre os objetos e suas representações em termos de uma 

estrutura parte-todo. Verbalmente, são comparáveis a expressões como “isto é ou isto consiste 

de”; 

- metafóricas: são aquelas que conotam ou simbolizam significados e valores sobre e acima 

do que elas literalmente representam (Kress & van Leeuween, 1996, p. 45 apud Dimopoulos 

et al., 2003, p. 196). Não apresentam um correspondente na linguagem verbal, pois são 

imagens convencionalmente associadas com símbolos culturais específicos que transcendem, 

como a metáfora verbal, o sistema linguístico próprio e particular. 

 Outra categoria estudada é o framing, que de acordo com Bernstein (1996 apud 

Dimopoulos, 2003, p. 191) refere-se ao controle da comunicação exercido pelos textos por 

meio das relações sociais estabelecidas em um contexto comunicativo. Já a formalidade 

corresponde ao grau de abstração, elaboração e especialização do código de expressão 
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empregado. Todas essas três categorias e seus tipos e funções, quando for o caso, podem ser 

analisados levando em conta as noções de forte, moderado e fraco ou alto, moderado e baixo, 

respectivamente. Assim sendo, quanto mais forte ou mais alto, a imagem estará mais próxima 

do conhecimento técnico-científico, quanto mais fraco ou mais baixo, mais próxima do 

conhecimento empírico, no contexto do estudo em questão em que são confrontados 

justamente esses dois tipos de conhecimento.  

Ainda, os marcadores de framing, de acordo com os postulados de Kress e van 

Leeuwen (1996, apud Dimopoulos et al., 2003), são o ângulo vertical e horizontal de tomada 

e a distância de tomada que determinam o tipo de relação estabelecido entre o leitor e o objeto 

representado. O ângulo vertical mostra as relações de poder impostas entre o leitor e a 

imagem: ângulo vertical baixo (o conteúdo da imagem se impõe sobre o leitor); nível dos 

olhos (conteúdo e leitor têm o mesmo poder) e ângulo vertical alto (o leitor se impõe sobre o 

conteúdo apresentado na imagem). 

O ângulo horizontal de tomada, por sua vez, apresenta o grau de familiaridade que o 

leitor pode estabelecer com o conteúdo da imagem, podendo ter um ângulo frontal ou oblíquo. 

No caso do ângulo frontal, aquilo que é apreendido pela visão do leitor diz respeito ao seu 

mundo, enquanto no ângulo oblíquo há a quebra dessa familiaridade e aquilo que é visto é 

compreendido como algo não familiar ao leitor. No que diz respeito à distância de tomada, os 

objetos podem ser apresentados como se eles existissem somente para a contemplação do 

leitor, estando fora de seu alcance, ou como se fossem algo próximo e familiar. 

Em relação à formalidade, os marcadores são a presença de elementos do código 

técnico científico, diferenciação de cor, modulação de cor e contextualização. A formalidade 

do código visual corresponde ao seu grau de abstração, como já foi mencionado, portanto, 

quanto mais uma imagem apresenta a essência daquilo que é apresentado por meio dela, 

menos formalidade existe, por outro lado, quanto mais genericamente ou regularmente forem 

apresentadas as imagens, maior será o grau de realismo técnico-científico e, por conseguinte 

de formalidade. 

   

Material e Método 

 

Neste trabalho serão analisadas todas as dezesseis imagens de Graphical Abstracts 

disponibilizadas pelo guia do autor online da Editora Elsevier. Os critérios de análise quanto 

às categorias de classificação, framing e formalidade serão baseados na Gride of Analysis 

proposta por Dimoupoulos et al. (2003).  
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Concomitante a isso, serão observados os títulos dos periódicos de onde esses 

exemplos de Graphical Abstracts foram retirados, numa tentativa de mapear as áreas do 

conhecimento em que este tipo de resumo ocorre com maior frequência.  

 

Análise e Discussão  

Os resultados obtidos através da análise dos dados evidenciam que quanto à 

classificação, 68.75% (11 de 16) dos Graphical Abstracts analisados apresentam imagens do 

tipo convencionais e 32.25% (5 de 16) do tipo híbridas. Ainda em relação à classificação, mas 

do ponto de vista da função, há uma igualdade de valores 50% (8 de 16) das imagens são 

narrativas e 50% (8 de 16) são analíticas.  

 Em relação ao framing, observou-se que 87.5% (14 de 16) das imagens são 

moderadas e 12.5% (2 de 16) das imagens são fracas. Do ponto de vista da formalidade, 

68,75% (11 de 16) das imagens foram classificadas como de alta formalidade e 31.25% (5 de 

16) como de moderada formalidade, como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 

 

 

Nossa análise revelou que as figuras disponibilizadas como bons exemplos de 

Graphical Abstracts (ver exemplo em Figura 1) no guia do autor da editora Elsevier são 

majoritariamente do tipo convencionais, função narrativa ou analítica, de framing moderado e 

formalidade alta, enquanto imagens do tipo realísticas e de função classificatória ou 

C
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A
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A
Ç

Ã
O

  
TIPO 

Realísticas  Convencionais  Híbridas  
---- 11 (68.75%) 5 (31.25%) 

 
FUNÇÃO 

Narrativas  Classificatórias  Analíticas  Metafóricas 

8 (50%) ---- 8 (50%) ---- 

FR
A

M
IN

G
 FORTE  MODERADO  FRACO  

---- 14 (87.5%) 2 (12.5%) 

FO
R

M
A

L
I-

D
A

D
E

 

ALTA MODERADA BAIXA 

11 (68.75%) 5 (31.25%) ---- 
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metafórica, do ponto de vista da classificação, e de framing forte e formalidade baixa não 

apresentaram nenhuma ocorrência.  

 

 Figura 1 

      

 
 

       

       Modelo de tabela aplicada para análise da Figura 1 
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TIPO 
Realísticas  Convencionais Híbridas 

 X  

 
FUNÇÃO 

Narrativas  Classificatórias  Analíticas Metafóricas 

  X  

FR
A

M
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 FORTE  MODERADO  FRACO  

 X  
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R
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A
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ALTA MODERADA BAIXA 

X   

 

Quando confrontados esses dados com aqueles obtidos pelo grupo de Dimopoulos et 

al. (2003), nota-se, quanto à classificação, que ao passo em que em livros didáticos da escola 

primária e secundária, bem como em artigos técnico-científicos da imprensa, a esmagadora 

maioria das imagens são do tipo realísticas (de fraca classificação), nas imagens de Graphical 

Abstracts elas nem mesmo ocorrem, cedendo lugar principalmente para imagens do tipo 

convencionais (de forte classificação). Entretanto, em relação à função das imagens, tanto 

aquelas de imprensa, quanto as de livros didáticos apresentam resultados próximos aos 
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encontradas nos resumos gráficos, concentrando-se principalmente em imagens de função 

analítica (consideradas fortes) e narrativa (consideradas fracas).  

Esses dados se devem ao fato de que os Graphical Abstracts são destinados a um 

grupo específico de leitores, a comunidade científica que compartilha conhecimentos 

suficientes para compreender o que se pretende explanar. Um pesquisador de qualquer área 

que se utilize de um indexador como o ScienceDirect para buscar material bibliográfico para 

sua área de pesquisa é alguém que domina e compreende as convenções estabelecidas pelos 

seus pares. Já um estudante da escola primária e mesmo secundária ou ainda um leitor leigo 

possuem, basicamente, como âncora de apoio para a compreensão de imagens a própria 

realidade. Neste sentido, comprova-se o que foi postulado pelo grupo de Dimopoulos et al. 

(2003), isto é, comparando-se o conhecimento empírico e o técnico-científico, quanto maior 

os índices de especialização das imagens, maior o grau de abstração e, portanto, mais próximo 

do conhecimento técnico-científico serão as informações apresentadas pelas imagens. 

É importante, entretanto, observar aqui que a ocorrência de imagens de função 

narrativa, consideradas de fraca classificação, em Graphical Abstracts, pode conduzir para 

uma atenuação dos marcadores específicos do código técnico-científico. Nesse sentido, 

podemos levantar duas hipóteses, a primeira seria o caráter didático de tais imagens, 

mostrando-se a narração como a melhor alternativa para explanação dos dados de forma clara 

e eficiente, dado o aspecto factual que possuem as imagens narrativas. Já a segunda hipótese é 

de que essa escolha poderia ser uma tentativa de popularizar os campos do conhecimento 

entre pesquisadores de áreas distintas, usufruindo do caráter sintético dos Graphical Abstracts 

para atingir públicos além daqueles previsto. 

Quanto à formalidade, os dados encontrados para as imagens de Graphical Abstracts 

convergem com os dados encontrados pelo grupo de pesquisadores gregos no sentido de 

evidenciarem que ela aumenta conforme aumenta o nível dos livros didáticos analisados. No 

caso específico dos resumos gráficos a formalidade é maciçamente alta, fato explicável a 

partir do contexto de publicação dos mesmos e o seu público alvo. 

 Outro dado bastante relevante diz respeito ao framing. Nos livros didáticos e artigos 

técnico-científicos da imprensa a maior parte das imagens é de framing forte, enquanto nos 

resumos gráficos são de framing moderado. Esse é um dado que vai ao encontro do estudo de 

Dimopoulos et al. (2003) para quem nos livros didáticos e artigos de imprensa há uma 

tendência ao empoderamento do leitor, afim de integrá-lo com o conhecimento técnico-

científico vinculado. Já nos Graphical Abstracts o leitor não parece ser mais importante do 

que à informação transmitida, dessa forma, o leitor é postulado como alguém que compartilha 
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do mesmo ponto de vista do produtor do resumo gráfico e está no mesmo nível de 

compreensão e argumentação deste. 

Uma questão mais que gostaríamos de considerar diz respeito ao aspecto verbal 

presente nas dezesseis imagens analisadas. No estudo de Dimopoulos (2003) esse elemento 

não é abordado, entretanto, julgamos interessante observar que nos Graphical Abstracts todo 

o escopo verbal empregado é extremamente importante para elucidar e tornar ainda mais 

objetiva a imagem, embora sua presença não seja fundamental em todos os casos. Verifica-se 

o uso restrito do código verbal, empregado de maneira bastante direta e sucinta, normalmente, 

a fim de explicar um processo ou informar pesos, medidas, etc. Pode-se, dessa forma, arriscar 

afirmar que são justamente os elementos do código verbal empregados nas imagens que lhes 

conferem uma carga maior de complexidade. 

Outro ponto que julgamos importante comentar é o contexto de publicação destes 

Graphical Abstracts. Todos os exemplos foram retirados de dez periódicos distintos, 

conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Esses dados sugerem que os Graphical Abstracs estão ainda quase que exclusivamente 

restritos às áreas científicas da medicina, química, farmacologia e informática. As demais 

áreas científicas, notavelmente, humanas ainda não investem largamente nessa ferramenta 

para a difusão de suas pesquisas, portanto, o motivo para essa concentração em áreas 

específicas resta como importante ponto a ser investigado.  

 

Periódico 

Incidência de exemplos 

citados no Guia Elsevier 

Ethnopharmacology 1 

Advenced Drug Delivery Reviews 2 

Life Sciences 1 

Biochemical Pharmacology 1 

Journal of Controlled Release 2 

Tetrahedron 2 

Journal of Insect Phisiology 1 

Image and Vision Computing 1 

Medical Image Analisys 3 

Organic Electronics 2 
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Considerações 

 

Do ponto de vista pedagógico, o estudo de imagens que se mostraram integrantes de 

um campo tão específico e de limitado acesso como o científico é importante em dois sentidos 

concorrentes. Primeiramente, a fim de sistematizar a análise destas imagens e de incorporá-las 

e abordá-las no contexto escolar, possibilitando em certa medida a popularização do código 

científico. Em segundo lugar, tal estudo poderá auxiliar os próprios cientistas no processo de 

execução de Graphical Abstracts cada vez mais adequados ao propósito de explicarem 

resumidamente e de forma ágil o escopo geral de suas pesquisas. 

Outra implicação relevante pedagogicamente é a visibilidade que estudos nesse 

sentido promoverão. Dessa forma, é possível que áreas carentes do uso de imagens, seja para 

resumir suas pesquisas, seja para facilitar o processo de pesquisa em si, passem a ter maior 

interesse e desenvoltura no seu uso. 

O estudo dos Graphical Abstracts se faz bastante relevante para a elucidação do 

código científico, tanto pelo fato de convergir com a era tecnológica das publicações em 

periódicos online e da difusão maciça das pesquisas científicas, quanto por fazer uso quase 

que exclusivamente de imagens a fim de resumir a globalidade da pesquisa científica.   

O estudo proposto pelo grupo de pesquisadores gregos é uma interessante ferramenta 

para a análise sistemática dessas imagens e para o mapeamento das categorias que permeiam 

esse recurso. Entretanto, ainda faz-se necessário um estudo mais aprofundado tanto das 

imagens presentes no corpo do artigo científico de onde foram retirados os bons exemplos de 

Graphical Abstracts, quanto de imagens de outros resumos gráficos presentes em artigos 

disponíveis no indexador ScienceDirect com o objetivo de avaliar se há regularidade na 

produção de tais imagens. 
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Resumo 
O seguinte trabalho teve como objetivo observar como foi a construção do conhecimento de alunos da primeira 
serie de ensino médio ao longo de seu ensino fundamental, para investigar tal fato foi feito uma sondagem para 
testar seus conhecimentos prévios. Para a realização da sondagem foi elaborado um questionário para cada aluno 
contendo quatro perguntas relativas a ecologia,assim sendo avaliamos e analisamos cada resposta dada com o 
objetivo de qualifica-las em graus de conhecimento. Os critérios usados para esta qualificação foram o quanto as 
respostas dadas pelos alunos atingiram um nível satisfatório em relação a aprendizagem do conteúdo de 
ecologia,ou seja o quanto os alunos sabem associar os conceitos lecionados durante o ensino fundamental e o seu 
cotidiano,identificando as interações ecológicas. Ao fim do trabalho podemos observar que o grau de 
conhecimento que estes alunos alvos possuem,ainda pode ser bem mais trabalhado com metodologias didáticas 
no qual o aluno terá contato mais experiencial com o meio ambiente. 
 
 
 Palavras-chaves: Ecologia. Aprendizagem. Sondagem.                                              
 
 
 

RESEARCH OF CONCEPTIONS OF STUDENTS FROM HIGH SCHOOL ABOUT 
ECOLOGY AND IMPLICATIONS FOR EDUCATION 

                

   

Abstract  
The following study aimed to observe how was the construction of knowledge of students from first grade 
through high school, and to investigate this fact was made a survey to test their previous knowledge. In order to 
perform the survey a questionnaire was designed for each student containing four questions related to ecology; 
therefore we evaluate and analyze each answer in order to qualify them in degrees of knowledge. The criteria 
used for this qualification were how the answers given by the students reached a satisfactory level in relation to 
learning the content of ecology, in other words how much students know how to associate the concepts lected 
during the elementary school with their daily life, identifying the ecological interactions. At the end of work, we 
can observe that the degree of knowledge that these targeted students are can still be worked with appropriate 
teaching methodologies, in which the student will experience more experimental contact with the environment. 

 

Keyswords: Survey. Knowledge. Ecology.            
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Introdução  

             Em tempos onde o meio ambiente é ponto principal de debates sobre a forma de 

consumo e exploração do nosso planeta, a conscientização de toda uma sociedade a respeito 

do funcionamento e preservação da natureza deve ser alvo principal de entidades educacionais 

quando se refere às ciências naturais. Assim sendo é mais do que importante saber os 

conceitos que os alunos do ensino médio adquiriam no ensino fundamental dentro da 

disciplina de ciências, para assim poder melhorar o ensino no que tange a construção do 

conhecimento. E o tema ecologia tem cada dia se tornado mais importante, por isso deve ser 

trabalhado de maneira fácil e dinâmica para uma melhor compreensão dos alunos. 

     O conceito de ecologia vem sendo trabalhado ao longo dos tempos de forma a buscar uma 

maior compreensão das relações existentes dentro da natureza, ernst haeckel(1869) definiu 

ecologia como relações do animal no meio orgânico ou inorgânico.Mais tarde 

Andrewartha(1961) referia a distribuição dos organismo na natureza em seu conceito.Eugene 

Odum(1963)começou a ramificar os conceitos anteriores a respeito da ecologia ao se referir a 

mesma como o estudo de toda a organização da natureza,tanto sua estrutura como função.Os 

autores mais recentes da ecologia já construíram conceitos que englobam todos os anteriores, 

Margalef,R.(1986) acrescenta os níveis de organização dentro da ecologia e por fim 

Krebs,C.J(2001)constrói um conceito completo sobre a ecologia onde ele interliga todas as 

interações ecológicas de forma com que aspectos do ambiente,diversidade de espécies e 

outros fatores que compõem o ecossistema depende diretamente dessas interações. Segundo 

Areias  Prado et al(1997) o principal das relações entre os seres bióticos e abióticos, matéria e 

energia em diversas dimensões, sejam elas longas ou não,micro ou macro, aplicada aos 

inúmeros conteúdos da temática ambiental, oferece apoio para a formação de atitudes a 

respeito da integridade ambiental, observado o longo e difícil período de formação dos 

ambientes naturais muito mais remoto que o surgimento do próprio homem a Terra  e que a  

natureza tem um ritmo único de regeneração e reconstrução de seus componentes, por meio 

de um complexo ciclo. 

      

  Metodologia 

 

           A pesquisa foi realizada com 131 alunos de uma escola pública que são distribuídos 

em 5 turmas, para a coleta de dados foi aplicado um questionário sobre ecologia para cada 

aluno com a seguintes questões: 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 544



 

1-O que você entende sobre ecologia? 

2-o que você entende sobre relações ecológicas? 

3-o que você entende da relação do ser humano e a cadeia alimentar? 

4-Qual a importância de estudarmos ecologia atualmente? 

 

    O questionário foi distribuído ao longo de uma semana para as turmas alvos e recolhido na 

semana posterior, lembrando que o mesmo foi aplicado antes dos professores de biologia 

lecionarem o tema ecologia do 1º ano para os alunos. Assim sendo os questionários passaram 

por uma avaliação onde o nível de conhecimento dos alunos foram divididos em 4 graus. Para 

expormos os conhecimentos construídos pelos alunos a respeito da ecologia, elaboramos um 

quadro que contem respostas dadas por eles no questionário á nível conceitual e experiencial. 

Após termos feito este quadro analisamos de forma percentual a quantidade de alunos que tem 

o conceito, a experiência e ambos como base de seus questionários.    

                                         

Analises e resultados  

 

Com o objetivo de analisarmos de forma geral o conhecimento ecológico de 131 alunos do 1º 

ano do ensino médio, avaliamos os questionários e dividimos em 4 graus o nível de 

conhecimento construído por estes alunos, onde: 

 

Grau 1-Alunos com questionário incompleto, que possuem pouco conceito dentro da área e 

que não possuem uma visão ecológica no cotidiano. 

Grau 2-Alunos que possuem um conceito formado e uma visão moderada da ecologia dentro 

do cotidiano. 

Grau 3-alunos que possuem um conhecimento construído e uma boa visão ecológica, mas 

fogem ainda alguns conceitos. 

Grau 4-alunos que possuem conhecimento e visão ecológica formada de acordo com seu grau 

escolar. 

Lembrando que a avaliação do conhecimento destes alunos dentro da ecologia refere-se ao 

nível escolar o qual estão inseridos.                                         

    A maioria dos alunos atingiram o grau 1 e 2 ,estes alunos como dito antes,possuem um 

conhecimento muito pouco experiencial,o que indica a necessidade de se trabalhar a ecologia 

com metodologias mais dinâmicas,onde o aluno terá maior contato com o meio ambiente e 
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assim compreender os conceitos de interações ecológicas,quanto aos alunos que atingiram os 

graus 3 e 4,são alunos que souberam relacionar os conceitos de ecologia com o meio onde 

estão inseridos e com a natureza. 

          Para analisarmos melhor o grau de conhecimento dos alunos, construímos uma tabela 

para expor as respostas dadas pelos mesmos. O quadro esta dividido em duas categorias: 

1)conceitual 

2)Visão ecológica(experiencial) 

 

Quadro 1- Respostas conceituais e experienciais dadas pelos alunos. 

 

1)Conceitual 2)Visão ecológica(experiencial) 

“estudo da casa (nosso planeta).” 

 

“aprender mais sobre a fauna, os animais 

e o ambiente que esta muito afetado.” 

“Estudos das relações entre os seres vivos e o 

meio.” 

 

“Conscientizar as pessoas há pararem 

com as queimadas e desmatamentos.”  

“estuda o ecossistema, e interações entre 

organismos e o ambiente.” 

“saber sobre a relação da cadeia 

alimentar e o planeta,quem se alimenta 

de quem.” 

 

“relação entre os seres vivos” “capacita a raciocinar sobre os recursos 

da natureza” 

“população, comunidade, ecossistema, e 

biosfera” 

“saber lidar com cada coisa que tem no 

planeta, e tentar reverter a situação de 

poluição que o planeta se encontra” 

 “saber preservar, cuidar e viver melhor.” 

 

    

As respostas que se enquadram conceituais são referentes em sua maioria à questionários de 

alunos que atingiram os graus 1 e 2 na avaliação do conhecimento,já as respostas que se 

enquadram em visão ecológica,são fonte de questionários de alunos que atingiram os graus 3 

e 4. 
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    Ao começarmos nossa investigação foi possível observar como os alunos se portavam 

diante de certo tema. O modo como eles direcionavam suas respostas nos possibilitou 

quantificar quantos alunos se enquadram em cada categoria. Percebemos assim que o que 

conceitual apesar de não ser bem formado foi a categoria que mais englobou os alunos,com 

60 %. O conceito abordado pelos alunos foi de forma simples e fraca, evidenciando o pouco 

conhecimento construído ao longo da vida escolar. Esses alunos possuem também uma visão 

muito limitada em relação a ecologia. 

    Já a experiência levou consigo um quarto dos alunos investigados o que demonstra que eles 

possuem um conhecimento maior de mundo e ambiente, mas ainda falha o conhecimento 

técnico sobre o assunto em questão, ecologia. Esses alunos expõem em seus relatos fatos 

cotidianos, ideias sobre ambiente agregadas no decorrer de seu crescimento não escolar. 

Entretanto apresentou-se também um grupo menor de alunos que de maneira sucinta e 

objetiva coseguiu acoplar os conhecimentos adquiridos na escola com os conhecimentos 

adquiridos fora dela. De maneira geral foram poucos os alunos que conseguiram expor suas 

experiências interligadas ou conceito de forma clara e concreta. 

     Ao revisar todos os dados pode-se de forma clara concluir a dificuldade que os alunos têm 

em se envolver com o mundo e a dificuldade que eles encontram em passar isso para o 

papel.Entendemos que de uma maneira em geral o aprendizado trazido por eles não foi bem 

fomentado, portanto não houve êxito após ter se passado tantos anos.  

    

Quadro 2- porcentagem de alunos que possuem conhecimento    conceitual,experiencial e 

conceitual e experiencial 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

Nesta investigação foi possível perceber pelas respostas dadas pelos alunos (conhecimentos 

pré-concebidos ) ao questionário quão grande é a defasagem em seu ensino básico. Os alunos 

apresentaram grande dificuldade de conseguir relacionar de maneira clara e concreta sua 

relação com o meio em que vivem. A grande  diversidade de respostas e associações  feitas 

pelos alunos sobre os conceitos propostos mostram que não existe um conceito 
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experiencial 

      60%  25%       15% 
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uniforme.Contudo como esse assunto foi ensinado anos antes podemos apontar outra falha no 

conhecimento absorvido por estes alunos. É de extrema importância que professores tenham a 

oportunidade e vontade de desenvolver atividades que possam ampliar a visão do aluno em 

relação as interações ecológicas ocorridas no ambiente, estimulando a percepção da relação 

homem e natureza  que é algo importanteem um mundo que pretende conceber uma relação 

harmônica e sustentável entre o ser humano e a terra. O conhecimento  apresentado pelos 

alunos é um conhecimento bem fraco apesar de haver grande junção de experiências de vida a 

suas respostas. Fio possível observar que não houve em suas series básicas um ensino 

construtivista  que permite ao aluno construir o que aprende e assim não so memorizar o que o 

professor expõe. O levantamento das concepções dos alunos se mostrou bastante eficaz no 

quesito conhecimento prévio, pois foi possível analisar o nível de aprendizado que os alunos 

chegam ao Ensino Médio e avaliar assim o conhecimento trazido por eles sobre ecologia. 
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Resumo 
O estresse esta relacionado à liberação de cortisol, um glicocorticoide intimamente ligado às alterações 
fisiológicas advindas da exposição aos estressores. O estresse prolongado traz inúmeros prejuízos à saúde física 
e mental dos indivíduos que desenvolvem estratégias de coping a fim de enfrentar as situações estressantes. 
Algumas profissões estão elencadas como aquelas que favorecem o desenvolvimento do estresse relacionado à 
atividade profissional (Síndrome de Burnout), segundo a OMS a docência é a segunda categoria profissional 
mais acometida por esta síndrome, denominada, no caso, de Mal-estar docente. Objetivo: verificar a 
neuroquímica do estresse, as estratégias de coping desenvolvidas e sua relação com o mal-estar docente à luz da 
Neurociência. Metodologia: Revisão bibliográfica de livros e artigos sobre estresse e estratégias de coping em 
uma abordagem neurocientífica e sobre mal-estar docente (Síndrome de Burnout em Professores). Resultado:O 
estresse prolongado causa inúmeras alterações fisiológicas que provocam variadas doenças, tornando-se ainda 
mais preocupantes quando estas são relacionadas ao trabalho. Conclusão: O estresse é fator desencadeante do 
mal-estar docente e a Neurociência pode contribuir para a compreensão dos estressores e seu melhor 
enfrentamento pelos professores e demais indivíduos. 
 
 
Palavras-chave: Estresse. Neurociências. Mal-estar docente.  

 

Abstract 
 Stress is related to release of cortisol, a glucocorticoid closely linked to physiological changes resulting from 
exposure to stressors. Prolonged stress leads to many harm  physical and mental health. Usually  individuals  
develop coping strategies to cope  stressful situations. Some occupations are listed as those that favor the 
development of stress related to professional activity (Burnout Syndrome), the WHO said teaching is the second 
professional category most affected by this syndrome, called, in the case of Malaise teacher. Objectives: The aim 
of this work is to check the neurochemistry of stress, coping strategies developed and its relationship with the 
teacher malaise in the light of Neuroscience. Methodology: A literature review of books and articles on stress 
and coping strategies in a neuroscientific approach and on teacher malaise (Burnout Syndrome in Teachers). 
Results: Prolonged stress causes numerous physiological changes that cause many diseases, making it even more 
worrying when they are work related. Conclusion: Stress is a trigger of the teacher malaise and neuroscience 
may contribute to the understanding of the stressors and coping your best teachers and other individuals. 
 

Keywords: Stress. Neuroscience. Malaise teacher. 
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Introdução 

Todo organismo ao ser exposto a uma situação de perigo ou ameaça, sofre um 

conjunto de mudanças fisiológicas que o preparam para enfrentar a situação adversa e garantir 

a sua sobrevivência. Tal conjunto de reações é denominado resposta ao estresse ou 

simplesmente estresse. 

O estresse é uma afecção multifatorial que afeta 90% da população mundial, 

manifestando-se através de distúrbios  psíquicos, físicos e biológicos, causados pela produção 

exacerbada de hormônios, especialmente o hormônio esteróide denominado cortisol, cuja 

liberação continuada provoca uma série de disfunções, entre elas,  baixa imunidade.   

   Algumas profissões estão elencadas como causadoras de grande grau de estresse. 

São consideradas profissões de alto risco devido ao envolvimento emocional de seus 

profissionais na tarefa, gerando  desgaste causado pelo tipo de trabalho e as condições em que 

a atividade se desenvolve. Com isso estabeleceu-se o termo “Burnout” ou “Síndrome de 

Burnout” para designar este tipo de estresse relacionado ao trabalho.  

As emoções estão fortemente ligadas ao estresse e afetam várias funções do 

organismo como frequência cardíaca, padrão de sono, sudorese, doenças psicossomáticas. 

Cuidar e controlar as emoções são fundamentais para interrupção dos estímulos estressores, 

especialmente os que agem sobre o cognitivo, pois o estresse causado por agentes 

psicológicos ativa o sistema nervoso central (SNC) por mecanismos puramente cognitivos. 

Este tipo de estressor gera dificuldade em identificar  os fatores determinantes,  tal tipo é de 

alto impacto e torna-se fundamental o tratamento. 

Metodologia 

Foi realizada pesquisa de caráter bibliográfico, descritivo com revisão das principais 

literaturas que abordam o tema sob o enfoque neurocientífico. Para tal,  foram utilizados 

livros, revistas, artigos em periódicos e  sites como Scielo e Periódicos Capes. Toda referência 

foi analisada e interpretada de forma crítica a fim de focar a ideia principal de cada texto. 

Referencial teórico 

Neuroquímica do estresse e suas consequências: 
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Hans Seyle utilizou o termo “estresse”, tomando-o emprestado da engenharia, 

transmitindo a ideia de uso e desgaste da máquina humana, apesar de relatos de uso do mesmo 

termo em sentido geral na literatura médica pelo fisiologista Walter Cannon, na década de 

1920 (Lambert & Kinsley,2006). 

Para Selye,  o estresse é “ a soma das respostas físicas e mentais causadas por 

determinados estímulos externos, também chamados de estressores, que permitem aos 

indivíduos superar determinadas exigências do meio-ambiente e o desgaste físico e mental 

causado por este processo.” (Selye, 1971) 

Tais estressores podem ser de três categorias: 

ESTRESSORES FÍSICOS (externos): Possuem efeito físico direto.  Neste tipo 

destacam-se o trabalho exaustivo, horas insuficientes de sono, mialgias, fadigas e queda no 

rendimento. 

 

              ESTRESSORES PSICOLÓGICOS: O SNC é ativado por mecanismos puramente 

cognitivos. Este estressor é de alto impacto e torna-se fundamental o tratamento, pois há 

dificuldade em identificar fatores determinantes do estresse. 

ESTRESSORES BIOLÓGICOS:  Infecções por vírus, bactérias, fungos ou parasitas. 

Provocam a liberação de leucócitos, que objetivam a destruição de agentes etiológicos e 

citocinas  pelo sistema imunológico. 

Hans Selye  denominou a resposta ao estresse de Síndrome Geral de Adaptação 

(SGA), na qual a reação do organismo aos estressores manifesta-se em três etapas: no 

primeiro estágio ocorre o alarme quando o organismo faz o reconhecimento do estressor, 

ativando o sistema neuroendócrino, através de glândulas adrenais que liberam hormônios do 

estresse (adrenalina, noradrenalina e cortisol). Essa ação produz sintomas específicos como 

taquicardia, elevação pressão arterial sistêmica, aumento do aporte ventilatório,  aumento da  

taxa de glicose sanguínea.  

No segundo estágio, ocorre a adaptação ou resistência ao estresse, quando o 

organismo repara os danos causados pela situação de alarme, reduzindo drasticamente os 

níveis hormonais e se adaptando totalmente ao estressor. 
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O terceiro estágio denomina-se de exaustão e ocorre quando o estressor é grave e 

crônico, levando à depleção de energia, ao surgimento de uma afecção associada à condição 

estressante, incluindo disfunção das defesas imunológicas e, se prolongado, pode levar à 

morte.  

São sinais e sintomas comuns nos quadros de estresse: cansaço, tristeza, prostração, 

bruxismo, lombalgia, diarreia, dor de cabeça, grande agitação, aflição, pânico, sentimento de 

medo e agressividade, crises de tensão e angústia, afastamento das atividades de trabalho, 

incapacidade de domínio sobre as emoções, impotência na resolução de problemas, alteração 

de desempenho, fixação em determinado problema, diminuição da produtividade e eficiência, 

perda da memória, sudorese intensa, queixas frequentes, manchas roxas, perturbação, fala 

desordenada, aceleração do batimento cardíaco, irritação, isolamento, hipertensão, mau 

humor, pigarro, úlcera,  medo, melancolia, angústia, esgotamento  (Júnior Santos et al, 2011). 

O biólogo Robert Sapolsky da Stanford University em seu livro “Why Zebras Don’t 

Get Ulcers ? ” (1998) descreve a resposta ao estresse de forma evolucionista ao refletir sobre 

estressores agudos e de curta duração. No caso das zebras, muitos processos fisiológicos 

permitem que elas escapem a ataques de leões, como por exemplo, a atenção maior na tarefa 

de escapar, maior taxa respiratória, maior frequência cardíaca e aumento da pressão sanguínea 

objetivando um maior aporte de glicose nos músculos para que a zebra possa correr do leão, a 

rápida conversão da energia armazenada em energia utilizável para a resposta de fuga e a 

interrupção temporária de outros processos reprodutivos, imunes, de crescimento e digestivos 

no intuito de não desperdiçar energia para a sobrevivência, pois tais processos não terão 

continuidade se a zebra morrer (Sapolsky, 1998). 

Caso a zebra sobreviva ao ataque do leão, ela provavelmente esgotada, dormirá e 

reporá sua energias gastas com o enfrentamento do estresse, voltando à homeostase de suas 

funções orgânicas. Assim, pode-se observar que a resposta ao estresse é fundamental para a 

sobrevivência. 

Entretanto, quando essa resposta se torna crônica, ou seja, quando não é 

interrompida, a sobrevivência, antes garantida pela mesma resposta, pode tornar-se ameaçada 

por ela, pois o sistema imune é suprimido, trazendo maior vulnerabilidade às doenças, além 

do que o músculo cardíaco é desgastado em função da alta frequência cardíaca e elevada 

pressão arterial e os glicídios e gorduras, resíduos da transformação de substâncias energéticas 
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que seriam utilizadas para a resposta de fuga se acumulam nos vasos sanguíneos 

(aterosclerose), podendo provocar tromboembolismos. 

O cortisol é o principal glicocorticóide dos seres humanos. A síntese e liberação 

deste esteróide se dá na zona fasciculada do córtex da supra-renal. O nível de cortisol 

circulante  pode ser utilizado como medida fisiológica do estresse. 

Ação dos glicocorticoides atuam sobre diversos aspectos, entre eles: metabolismo de 

carboidratos e proteínas; tonicidade dos músculos e outros tecidos; integridade do miocárdio; 

respostas anti-inflamatórias; conservação da glicose; síntese de proteínas; regulação de ácidos 

graxos em tecidos adiposos;  inibição da resposta inflamatória e a adaptação ao estresse grave 

(Júnior Santos et al, 2011). 

Há que se ressaltar também o papel do eixo neuroendócrino HAA (Hipotálamo-

Hipófise-Adrenal), pois este circuito é muito importante na liberação de glicocorticoides nos 

seres humanos, conhecido como alça de regulação negativa. 

No hipotálamo, os mais diferentes estímulos induzem a produção do hormônio 

liberador de corticotropina (CRH), cuja síntese ocorre no núcleo para-ventricular do 

hipotálamo e se desloca até a adeno-hipófise via sistema porta-hipofisário. Então, a síntese de 

adenocorticrotopina (ACTH) é estimulada e esta substância induz diretamente a produção de 

cortisol no córtex da adrenal. A produção de CRH tem sua secreção maximizada entre 6 e 10h 

da manhã (Júnior Santos et al, 2011). 

Outro ponto importante a destacar é a grande quantidade de receptores de 

glicocorticoides existentes no hipocampo. O estresse afeta a anatomia hipocampal, como o 

encolhimento dos dendritos e o bloqueio da neurogênese, que é a formação de novos 

neurônios no hipocampo. 

A liberação de cortisol causada pelo estresse prolongado gera uma imunossupressão 

generalizada, o que torna os indivíduos suscetíveis a quadros infecciosos recorrentes. O 

sistema imune atua como modulador do próprio comportamento humano interagindo com o 

SNC. Ocorre ação direta de mediadores do sistema imune nos locais onde a barreira 

hematoencefálica é mais permeável, em aferências periféricas do SNC e em locais que 

atuariam como interface entre o sistema imunológico e o SNC, sem a necessidade da 

transferência direta (Júnior Santos et al, 2011). 
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Pode-se compreender que o estresse prolongado causa inúmeros problemas de saúde 

nos indivíduos expostos a essas condições, porém cada um reage de uma maneira a 

determinado estressor e pode desenvolver mecanismos de enfrentamento (estratégias de 

coping) diferenciados para cada momento estressante, bem como uma maior ou menor 

sensibilidade ao estresse ao longo da vida.  

Síndrome de Burnout 

A associação do termo “burnout” ao estado de exaustão por estresse crônico 

aconteceu em 1974, pelo médico psiquiatra Herbert Freudenberg. Atualmente, o termo é 

utilizado por especialistas da saúde mental designando um estado avançado de estresse, cuja 

causa é, exclusivamente, o ambiente de trabalho. 

Segundo Chafic Jbeili (2008), o termo “Burnout” é de origem inglesa, composto por 

duas palavras: Burn que significa “queimar” e Out que quer dizer “fora”, “exterior”. Em 

tradução literal significa “queimar para fora” ou “consumir-se de dentro para fora”, podendo 

ser compreendido de forma aprimorada como “combustão completa” que se inicia com os 

aspectos psicológicos e culmina em problemas físicos, comprometendo todo o desempenho da 

pessoa. 

A Síndrome de Burnout traduzida para língua portuguesa significa “Sindrome do 

Esgotamento”, é identificada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como 

característica de profissões de alto risco.  A docência é  considerada a segunda categoria 

profissional, em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional. No Brasil, é tratada 

na Lei n° 3048/99 como a síndrome da doença do trabalho. A Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID -10 décima revisão, 1998) 

classifica no grupo V como Z.73, o estado de exaustão vital relacionado ao trabalho; Z.56, 

problemas relacionados com o emprego e o desemprego; Z.57, exposição ocupacional a 

fatores de risco. Quando estudado em relação ao magistério, o termo Burnout passa a ser 

equivalente ao estado de mal-estar docente. 

Para Carlotto (2002) Burnout é um tipo de estresse ocupacional que acomete 

profissionais envolvidos com qualquer tipo de cuidado em uma relação de atenção direta, 

contínua e altamente emocional, cujas profissões mais vulneráveis são geralmente as que 

envolvem serviços, tratamento ou educação. 
  Segundo  Codo (2002),  o burnout  provoca exaustão e dor emocional, situação de 

   quem se vê encalacrado entre o dever de realizar um bom trabalho e a sensação de 
   que não irá conseguir superar as dificuldades enfrentadas por entender que já não pode 
   dar mais de si mesmo. Segue-se a isso uma atitude de endurecimento emocional e 
   afetivo, uma  despersonalização  que leva a sentimentos e atitudes negativas, à  
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                 “coisificação”  das  relações  interpessoais, ao não envolvimento pessoal com o 
   trabalho,  indicando o efetivo  esgotamento da energia e dos  recursos emocionais.  

  (De Paula, 2010). 

 

    A Síndrome de Burnout envolve três estágios ou dimensões: a despersonalização 

caracterizada pelo desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas e de um cinismo às 

pessoas destinatárias do trabalho, além de um endurecimento afetivo, acompanhado de uma  

“coisificação” da relação;  a  falta  de envolvimento  pessoal  no  trabalho, uma tendência de 

“evolução negativa”, que afeta as habilidades de organização/realização das tarefas e 

atendimento dos usuários destas; a exaustão emocional quando os trabalhadores sentem que 

não podem dar mais de si mesmos em nível afetivo, sentem sua energia e capacidade 

emocional esgotadas, pelo contato diário com os problemas. 

 

Estratégias de Coping - Enfrentamento do Estresse 

 

Lazarus e Folkman, 1984 (apud Pocinho e Campelo, 2009) definiram o  termo 

“coping” como as estratégias utilizadas pelos indivíduos, para lidar com as situações difíceis, 

de dano, ameaça e desafio, bem como  os esforços cognitivos e comportamentais utilizados 

pelo indivíduo, para lidar com situações indutoras de estresse. No processo de adaptação a 

situações de estresse intervêm três componentes centrais, que são os recursos, a percepção da 

situação e as estratégias de coping.  

As estratégias de coping correspondem às respostas emitidas pelos sujeitos, que têm 

por finalidade diminuir a pressão física, emocional e psicológica ligada aos acontecimentos 

geradores de estresse. Avalia-se a eficácia das estratégias de coping, através da capacidade 

que têm em reduzir de imediato a perturbação sentida, bem como evitar futuramente, o 

prejuízo causado ao bem-estar ou ao estado de saúde do ser humano. 

Por seu lado Vaz-Serra (2002, apud Gomes e Pereira, 2008), considera que apesar de 

se verificar uma redução do estresse, não há estratégias modelo, pois a eficácia é determinada 

pelo tipo de recursos apresentados pelo indivíduo, bem como por quais problemas se defronta. 

Neste sentido, o desenvolvimento do processo de coping é influenciado pelas características 

da personalidade, pela influência cultural e pelos fatores situacionais.  

No caso dos docentes, percebe-se que são variadas as maneiras utilizadas pelos 

professores para enfrentar seus estressores e que podem ir desde atitudes reiteradas que se 

relacionam diretamente com o desencanto profissional que experimentam, bem como licenças 
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curtas, faltas ao trabalho, no sentido de “afastar-se um pouco do contexto negativo” até 

mesmo ao abandono da profissão por alguma atividade mais rentável, mesmo um negócio 

próprio, um concurso público, entre outras. 

De acordo com as autoras Lapo e Bueno (2003), os mecanismos de fuga mais 

utilizados pelos docentes são os absenteísmos, as licenças curtas e as licenças sem 

vencimentos que permitam um afastamento, proporcionando um alívio temporário dos 

conflitos escolares. Desta forma, os professores, escapam das tensões e insatisfações, 

distanciando-se emocional e fisicamente do ambiente de trabalho. São diferentes formas de 

abandono intentadas antes do rompimento definitivo dos vínculos estabelecidos com a escola 

e com o trabalho. Os afastamentos físicos, as faltas e as licenças podem indicar um desejo 

velado dos professores de afastarem-se de uma atividade profissional que lhes traz um 

sentimento de menos-valia, estresse e fraqueza:  
  Tais mecanismos, que se caracterizam por um distanciamento físico ou psicológico do 

   trabalho e indicam o enfraquecimento e até mesmo a ruptura de alguns vínculos, são 
   nomeados como abandonos temporários e abandonos especiais. (LAPO e BUENO, 
   2003, p. 79-80).    
 
 
Análise e discussão 

 

Conforme abordado ao longo deste artigo qualquer organismo quando exposto a uma 

situação de perigo ou ameaça, sofre um conjunto de mudanças fisiológicas que o preparam 

para enfrentar a situação adversa e garantir a sua sobrevivência. Tal conjunto de reações é 

denominado resposta ao estresse ou simplesmente estresse. Tais eventos interrompem a 

homeostase do organismo e geram estresse, o que nem sempre é fator negativo, pois as 

reações associadas a eventos estressantes também dão-se em momentos felizes. Ocorre uma 

interação entre o sistema nervoso, as emoções, as cognições e as estratégias de enfrentamento 

(coping) que vão determinar o impacto neurobiológico dos eventos e a maneira como o 

estresse será enfrentado. 

Sob esta perspectiva, são inegáveis, os efeitos nocivos que o estresse prolongado 

causa nos seres humanos, pela liberação e ação dos glicocorticoides, o hormônio esteróide 

denominado cortisol, cuja liberação continuada provoca uma série de disfunções como baixa 

imunidade, sobrecarga do miocárdio, taquipinéia, asma, vasoconstrição, distúrbios do sono 

entre outros. 

Quando o estresse está intimamente ligado ao exercício profissional, especialmente 

nas atividades que se caracterizam com qualquer tipo de cuidado em uma relação de atenção 
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direta, contínua e altamente emocional, cujas profissões mais vulneráveis são geralmente as 

que envolvem serviços, tratamento ou educação, estabelece-se a Síndrome de Burnout. 

Segundo a OMS a segunda categoria profissional mais atingida por esse tipo de estresse 

ocupacional é a docência, e neste caso a denominação mais utilizada para esta síndrome é 

mal-estar docente.  

Para enfrentamento do estresse, especialmente ligado às atividades profissionais, os 

indivíduos utilizam-se de estratégias de “coping” para lidar com as situações difíceis, de dano, 

ameaça e desafio, bem como  os esforços cognitivos e comportamentais, objetivando livrar-se 

do estressor. 

No caso dos docentes, os mecanismos de fuga mais utilizados são os absenteísmos, 

as licenças curtas e as licenças sem vencimentos que permitam um afastamento, 

proporcionando um alívio temporário dos conflitos escolares. Desta forma, os professores, 

escapam das tensões e insatisfações, distanciando-se emocional e fisicamente do ambiente de 

trabalho. Tais condutas indicam um desejo velado dos professores de afastarem-se de uma 

atividade profissional que lhes traz um sentimento de menos-valia, fraqueza e estresse. 

 

Conclusão 

 

Assim, conclui-se que o estresse é uma afecção perniciosa que atinge 90% da 

população mundial e que gera efeitos negativos em várias áreas como pessoal, psicológica e 

profissional e que deve ser tratado ou enfrentado de forma a causar menor dano possível aos 

indivíduos envolvidos.  A neurociência, ao ensinar o funcionamento cerebral, permite uma 

maior compreensão acerca dos fenômenos fisiológicos inerentes aos seres humanos e, com 

isso, pode auxiliar em  uma retomada de condutas e atitudes no sentido de produzir maior 

saúde e melhor qualidade de vida a todos. 
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Resumo 
O presente trabalho busca realizar um resgate histórico da descoberta do movimento browniano segundo a obra 
original de Robert Brown e referenciais auxiliares. São propostas contribuições e utilizações dessa história para o 
Ensino de Ciências fazendo uso dos três momentos pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). 
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Abstract 
The present work aims to perform a historical rescue of the brownian motion discovery according to the original 
work by Robert Brown (1828) and secondary references. Contributions and ways of using this history in Science 
Teaching are proposed through the three pedagogical moments as proposed by Delizoicov, Angotti e 
Pernambuco (2002). 
 
 
Keywords: Brownian motion. Science history. Pedagogical moments.  

 

 

Introdução 

 

O século XIX apresenta um grande desenvolvimento da ciência em várias áreas 

do conhecimento. Um dos personagens das primeiras décadas deste período é Robert Brown 

(1773–1858), que estudou medicina na Universidade de Edimburgo, e, de maneira 

independente, botânica.  Em 1798, foi convidado pelo botânico Joseph Banks para uma 

viagem à Austrália, onde juntos catalogaram mais de 4000 espécies de plantas (BATISTETI 

et al, 2009). Brown trabalhou para a Linnean Society of London, da qual se tornou membro 

anos mais tarde pelos seus serviços, e também atuou como curador do British Museum, 

colaborando para a expansão e manutenção das coleções deste museu (PHILIPSE, 2003).  

Outra contribuição de Brown que merece destaque é a identificação do núcleo celular 

estudando plantas (BATISTETI et al, 2009). 
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No âmbito da física e da química, Brown é conhecido pelo fenômeno associado a 

seu nome: “movimento browniano”, em função dos estudos que desenvolveu e que resultaram 

na publicação do artigo “A brief account of microscopical observations made in the months of 

June, July and August, 1827, on the particles contained in the pollen of plants and on the 

general existence of active molecules in organic and inorganic bodies”, no Edinburgh New 

Philosophical Journal, em 1828 e de um suplemento a ele, o artigo denominado “Additional 

Remarks on Active Molecules”, publicado na mesma revista.  

No primeiro artigo, Brown descreve, de forma pormenorizada, suas observações e 

experimentos acerca do estranho movimento de pequenos grãos suspensos em água. O texto, 

escrito na primeira pessoa, apresenta uma narrativa envolvente do novo fenômeno, revelando 

suas intenções e ações, impulsionadas pela curiosidade e espírito científico. Já o segundo 

artigo consiste em uma tentativa de elucidar questionamentos de estudiosos que leram seu 

trabalho. Por seu teor e importância histórica, esse artigo possui um grande potencial didático 

para o ensino de ciências, como se procurará evidenciar nas próximas seções.  

 

Referencial teórico 

 

Em uma análise sobre a história da ciência em livros do ensino fundamental, 

Batista (2007) constata que há uma predominância de textos de informação histórica, na 

forma de complementos aos conteúdos, e que são em geral apresentadas apenas as datas das 

descobertas, sem considerar, entre outros aspectos, o tempo de estudo do cientista. Isto acaba 

levando os alunos a verem o cientista como um ser superior, e que, sem precedentes teóricos, 

chega a descobertas de um momento para outro.  

No que se refere aos livros de ensino médio e superior, a situação não é muito 

diferente, em termos da propagação de imagens equivocadas sobre a natureza da ciência. 

Segundo Viana (2007), os autores procuram dar destaque às ideias que “deram certo”, o que 

reforça indiretamente a crença de que a ciência se modifica de maneira linear e acumulativa.  

Esses problemas levantam uma grande preocupação não só com uma história da 

ciência distorcida, mas também sobre a própria concepção de ciência que evocam, a qual, 

indubitavelmente, é reflexo direto das concepções dos autores dos livros, e que negativamente 

se propaga por aqueles que fazem uso dos mesmos: professores e alunos (FERREIRA, 2012).  

Uma genuína história da ciência, orientada pela moderna filosofia da ciência, e 

devidamente articulada com os conteúdos abordados em sala de aula, pode ser uma 

interessante alternativa para propiciar ao aluno uma visão mais ampla e realista do 
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empreendimento científico. A superação de ideias equivocadas sobre a ciência tem como 

potencial ressignificar os conceitos que são estudados, os quais passam, do ponto de vista do 

aluno, a adquirir/ter uma história, um processo que levou à sua construção e que é parte de um 

contexto sócio-cultural que extrapola a esfera da própria ciência. 

Os momentos pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) 

permitem associar o resgate histórico-filosófico de um conteúdo à sua implementação em sala 

de aula. Eles envolvem três etapas básicas. A primeira delas é a problematização inicial, na 

qual o objetivo é apresentar questões e situações reais que os alunos estejam familiarizados, 

de modo que sejam desafiados a expor suas respostas e pensamentos a respeito do problema. 

Segundos os autores, “o ponto culminante [...] é fazer que o aluno sinta a necessidade da 

aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém”.  O segundo momento denomina-se 

organização do conhecimento, no qual são estudados os conhecimentos necessários para 

compreender as questões apresentadas na problematização inicial. O último momento consiste 

na aplicação do conhecimento,  onde a objetiva-se exercitar o conhecimento incorporado 

pelo aluno para analisar e interpretar tanto as situações iniciais como outras situações que 

podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento.   

 

Material e método 

 

A presente investigação analisa a trajetória de Brown na descoberta do 

movimento browniano: seu ponto de partida, suas indagações e métodos para realizar sua 

pesquisa. Baseando-se nos artigos “A brief account of microscopical observations on the 

particles contained in the pollen of plants and on the general existence of active molecules in 

organic and inorganic bodies” e “Additional Remarks on Active Molecules”, produzidos por 

este autor, faz uso de fonte primária. Com o objetivo de elucidar terminologias e de tornar 

mais claro o contexto histórico-científico no qual Brown se encontrava, vale-se também de 

fontes secundárias.  Assim, além de pesquisa documental o trabalho conta também com 

pesquisa bibliográfica. 

Seguindo-se a análise dos trabalhos de Brown, propõe-se didaticamente o seu uso 

no Ensino de Ciências, no âmbito da proposta dos momentos pedagógicos de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002).  
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Análise e discussão 

 

No início do artigo “A brief account of microscopical observations on the 

particles contained in the pollen of plants and on the general existence of active molecules in 

organic and inorganic bodies”,  Brown se refere ao problema que o levou a estudar o 

processo de fecundação em plantas: 
 Um exame anterior acerca do óvulo vegetal não-fecundado, [...] 

levou a preocupar-me mais detalhadamente do que antes para a estrutura do Pólen 
e investigar seu modo de ação em plantas Pistillum e Phaenogamous. (p. 465)  

 
No entanto, a investigação imediata dessas plantas não foi possível porque, 

quando Brown iniciou seus estudos, já era outono e a única planta que continha grãos de 

pólen claramente distinguíveis era a Clarkia. A Clarkia pulchella é uma planta de baixa 

estatura, originária dos Estados Unidos, que floresce o ano todo (PLANTS FOR A FUTURE, 

2011). Além disso, a Clarkia não era desconhecida de Brown, que já a havia observado e 

descrito seu pólen como sendo “subesféricos [...] de forma que são obtusamente triangulares”, 

bem como seus conteúdos: “...os grânulos preenchem o disco orbicular e não se estendem aos 

ângulos projetados.” (PEARLE et. al, 2010).  

Sendo essa a alternativa viável, Brown esperava que com ela pudesse obter certas 

respostas para o problema da fecundação. Desse modo, começou a examinar grãos de pólen 

em água, com um microscópio.  Durante suas observações, ocorreu um fato inusitado. Nas 

palavras de Brown (1828): 
 

 Essa planta era a Clarkia Pulchella, da qual, grãos de pólen, [...] 
eram preenchidos com partículas ou grânulos de tamanho grande incomum [...] de 
forma cilíndrica e alongada. (p.466) 

Enquanto estava examinando a forma dessas partículas imersas em 
água, eu observei muitas delas evidentemente em movimento; seu movimento 
consistindo não apenas em uma mudança de lugar no fluido, manifestada por 
alterações em suas posições relativas, mas por vezes com uma mudança de forma 
na partícula em si; uma contração ou curvatura acontecendo repetidamente acerca 
da metade de um lado, acompanhado por uma convexidade ou inchaço 
correspondente no lado oposto da partícula. Em algumas ocasiões, se via a 
partícula girando sobre seu eixo longo. Notei que esses movimentos [...], após 
observação repetida e frequente, não surgiam nem das correntes do fluido, nem da 
evaporação gradual, mas da partícula em si. (p. 467) 

 

Assim, as partículas vêm de dentro do pólen, os quais, quando postos em água, 

rompem-se de modo que liberam o conteúdo do seu interior. Brown também examinou, sob o 

mesmo método, grãos de pólen da mesma planta, pegos imediatamente da antera após sua 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 562



abertura. Ele notou que, juntamente com o pólen, havia outras partículas similares, de 

tamanho muito menor, aparentemente esféricas e em rápido movimento oscilatório, as quais 

chamou de Moléculas.  

Embora a teoria atômica de Dalton já tivesse sido proposta há cerca de 20 anos, é 

bastante improvável que na época da publicação de seu artigo Brown atribuísse ao termo 

Molécula o sentido convencional - o de um agregado de átomos. Efetivamente, no início do 

século XIX, as palavras “átomo, molécula e equivalentes” eram usadas sem grande distinção, 

o que provocou dificuldades na formulação de algumas idéias científicas e na comunicação 

entre os cientistas (ROCKE, 1993). A resolução da confusão entre os usos e significados dos 

termos mencionados acima só aconteceria em 1860, no Congresso de Karlsruhe. (MAAR, 

2011).  

Não estando a análise de Brown restrita às particulas de pólen em si, o que é isto 

que Brown chama de Moléculas? São amiloplastos – organelas responsáveis pelo 

armazenamento de amido - e esferossomos, os quais têm função análoga com lipídios, cuja 

função só foi conhecida em 1848, vinte anos após a publicação do artigo de Brown (PEARLE 

et al., 2010).  

A partir da observação dessas Moléculas, a pesquisa de Brown toma outro rumo e 

ele passa a investigar a ocorrência desses movimentos incógnitos. Então as observações são 

estendidas: primeiramente, Brown estuda o pólen de espécies da mesma família da Clarkia, 

para as quais ele encontra pequenas diferenças no polén e nas Moléculas, em termos de 

número de partículas e forma, mas que apresentam o mesmo movimento em água. E o estudo 

prossegue:  
Tendo encontrado movimento nas partículas de pólen de todas as 

plantas vivas que examinei, fui levado em seguida a investigar se essa propriedade 
continuava após a morte da planta, e por qual duração de tempo ela se mantinha. 
Nas plantas, tanto secas quanto imersas em éter por apenas alguns dias, as 
partículas de pólen [...] eram encontradas em movimento igualmente evidente com 
aqueles observados na planta viva; espécimes de várias plantas, algumas das quais 
tinham sido secas e preservadas num herbário por até 20 anos, e outras não menos 
do que um século, ainda exibiam as moléculas ou partículas esféricas menores em 
números consideráveis, e em movimento evidente, juntamente com algumas das 
partículas longas, cujos movimentos eram muito menos manifestos, e em alguns 
casos não observáveis. (p. 469) 

 
Esses achados levam Brown a supor que essas Moléculas seriam os supostos 

constituintes ou Moléculas elementares (Animáculas) dos corpos orgânicos conforme as 

proposições de outros estudiosos, o que o levou a formular a hipótese de que as encontraria 

em todos os corpos orgânicos vivos, como de fato confirmou ao examinar diversos tecidos de 
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animais e vegetais. Para isso, Brown incinerava a amostra a ser analisada e verificava se suas 

cinzas apresentavam este comportamento.  Então, já tendo examinado plantas mortas, ele 

analisa também substâncias de origem mineral como carvão, rochas variadas e até mesmo 

metais, o que o leva a indagar se esses materiais apresentariam as mesmas propriedades 

mesmo após serem expostos ao calor intenso:  

 
... pequenas porções de madeira, ambas vivas e mortas, linho, papel, 

algodão, lã, seda, cabelo e fibras musculares foram expostas à chama de uma vela 
ou queimados em um fórceps de platina, aquecidos por um maçarico e esses corpos 
então aquecidos foram mergulhados em água, e imediatamente examinados; as 
Moléculas foram encontradas e em movimento evidente como aquelas obtidas das 
mesmas substâncias antes da queima. (p.473) 

 
O autor destaca três pontos de grande importância na investigação das Moléculas: 

sua forma, seu tamanho e se esse tamanho é o mesmo para todas as Moléculas. Embora alerte 

para o fato de que suas medidas devem ser consideradas como aproximações, ele  determina o 

tamanho das Moléculas, e em um primeiro momento afirma que elas devem ter entre 1/15.000 

a 1/20.000 de polegada. De posse de instrumentos mais precisos, ele revisa esses números e 

os publica no segundo artigo. Declara que não pretende fornecer maiores detalhes acerca 

desses aspectos e nem que arriscará fazer maiores conjecturas a respeito dessas moléculas. 

Também alerta para as substâncias das quais ele não conseguiu obter as mesmas observações: 

petróleo, resina, cera e enxofre, metais cujo estado de divisão necessário não foi possível 

alcançar e, por fim, corpos solúveis em água.    

Apesar de seus exímios esforços na tentativa de compreender o estranho 

movimento das Moléculas, Brown não foi o primeiro a observá-lo mas certamente foi o 

primeiro a estudá-lo com tamanho afinco. Em seu artigo, ele relata que:  

 
...esse movimento foi observado obscuramente por Needham e 

distintamente por Gleichen, o qual não apenas observou o movimento das partículas 
em água após a abertura do pólen, mas em vários casos marcou suas mudanças de 
lugar [...]. Mas ele, no entanto, não deu nenhuma explicação nem sobre as formas 
ou movimentos do pólen, e, em alguns casos parece tê-los confundido com a 
molécula elementar, cuja existencia ele não conhecia. (p. 477) 

 
A grande questão que cercava o movimento browniano, não era o movimento das 

partículas em si, mas o que seria a sua causa. Ora, por que partículas dançariam sem parar em 

um líquido? Nesse sentido, o trabalho de Brown foi de grande importância, por demonstrar 

que o movimento não era oriundo nem das correntes do fluido (no caso, a água), nem da 

evaporação gradual do solvente, mas sim que era um movimento que, de alguma forma, 
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estava associado as próprias partículas. Assim, Brown estava convencido de que as causas não 

diziam respeito a nenhuma força exterior e nem que seriam seres vivos os seus responsáveis, 

como outros haviam sugerido (PHILIPSE, 2003). Por isso a insistência de Brown em analisar 

uma grande variedade de plantas antigas e materiais de origem mineral sob diversas 

condições, como já foi mencionado. 

Em 1829, um ano após a publicação de seu artigo, Brown publica um suplemento, 

denominado “Additional Remarks on Active Molecules”, onde o autor responde a críticas 

feitas a seu primeiro trabalho: 
No presente Suplemento [...] meus objetivos são explicar e modificar 

algumas das palavras do meu artigo anterior, advertir para alguma das asserções 
que foram feitas, tanto no que diz respeito à certeza quanto à originalidade das 
observações, e quanto às causas que foram consideradas suficientes para a 
explicação do fenômeno. (p.480) 

 
Destacando que as observações de outros cientistas corroboram as suas 

observações, Brown menciona que não considera as Moléculas organismos vivos. Ele 

esclarece que não sabe a causa do movimento e que espera que futuros experimentos possam 

elucidar as reais origens do fenômeno.  

Para Van der Pas (1971), foram duas as principais contribuições de Brown: 1) 

observar o vívido movimento das pequenas partículas suspensas em água. 2) reconhecer de 

fato que esse movimento é exibido não apenas por partículas que são obtidas da matéria 

orgânica viva, mas também por partículas obtidas de material inorgânico morto.  

Embora os trabalhos de Brown à época não tenham tido grande repercussão, a 

compreensão do fenômeno por ele investigado mostrou-se determinante para a consolidação 

do atomismo, como conceito científico. Com o interesse que esse fenômeno suscitou entre os 

estudiosos, aventou-se várias hipóteses sobre a causa dos movimentos, como vibrações, 

flutuações de temperatura, luz, efeitos de tensão superficial e eletricidade (COHEN, 2005)  

É inusitado que um trabalho feito por um médico que trabalhava com botânica 

tenha sido seminal para as áreas da Química e da Física.  Entre os cientistas que tomaram 

como base o trabalho de Brown estão Jean Perrin – que, por meio do movimento browniano, 

deu sustentação à teoria atômica pela determinação do número de Avogadro , obtendo-o por 

mais de 13 equações relativas a diferentes métodos (OKI, 2010) - e, posteriormente, Albert 

Einstein, cujos trabalhos se deram no âmbito da matematização do movimento, sendo a sua 

causa atribuída ao choque das partículas suspensas com as moléculas do líquido.   

O artigo de Brown possui grande riqueza tanto no que concerne aos relatos 

experimentais, como no que se refere a própria constituição do conhecimento científico. Para 
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começar, há o fato de que suas intenções primárias foram dificultadas pelo fato de já ser 

inverno, restando-lhe poucas opções de plantas para o estudo. Assim, ele poderia ter adiado a 

sua investigação até a primavera, mas não o fez.  Então, ele estuda a Clarkia, com o objetivo 

de examinar o processo de fecundação. Acidentalmente, observa partículas em movimento, 

que despertam o seu interesse, e quis tentar descobrir o que eram essas Moléculas e por que se 

moviam.  

O procedimento de Brown serve de contra-exemplo à concepção empírico-

indutivista do conhecimento. Efetivamente, ele inicia seu trabalho buscando uma resposta a 

um problema, que é o da fecundação das plantas. Assim, há uma intencionalidade concreta 

em seu trabalho com a Clakia Apesar da mudança de rumo em sua pesquisa, causada por uma 

observação inesperada, a investigação de Brown mostra um estudo orientado 

metodologicamente na perspectiva “hipótese teórica -experimento-resultado-nova hipótese...”.  

O artigo toma uma narrativa bastante envolvente na medida em que vão sendo 

relatados os resultados obtidos com toda a sorte de materiais. Embora não seja explicitado em 

parte alguma, é sensível que Brown se pergunta “E se...”, que, na realidade, é um 

questionamento presente e necessário para o desenvolvimento científico, em qualquer área, 

visto que dele resultam hipóteses e experimentos. 

Outro aspecto bastante interessante é que, ao final, Brown explica apenas o que as 

partículas não são, sem dar maiores explicações sobre a origem dos movimentos, esperando 

que uma melhor compreensão do fenômeno venha com o tempo, em estudos posteriores. Isto 

expõe os limites de uma investigação científica em um dado momento, desmitificando o mito 

do sucesso irrestrito e imediato nas ações de um cientista. 

Pode-se, também, indagar sobre o contexto em que Brown realiza seus estudos e 

desenvolve suas ideias. Elas ocorrem na Escócia, vizinha da Inglaterra, onde há efervescência 

de produção científica. Seu trabalho dificilmente teria repercussão se não estivesse inserido 

em um ambiente propício para tal. De fato, com raras exceções, o cientista é produto do seu 

tempo e do seu ambiente.  

Sendo a ciência uma construção coletiva, sujeita à avaliação de uma comunidade 

de pesquisadores, vários estudiosos questionaram o trabalho de Brown, que teve que se 

remeter a eles em uma segunda oportunidade, explicando e respondendo às criticas.  

A compartimentalização do conhecimento é muitas vezes artificial, e sua estrutura 

em disciplinas deixa lacunas importantes em relação a gênese de certos conhecimentos, como 

no caso do movimento browniano. Conforme Laudan (2010), durante as décadas de 1830 e 

1840, o movimento discutido por Brown em 1828:  
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(...) foi ora visto como um problema biológico (sendo as partículas brownianas 

talvez pequenos ‘animáculos’), ora como um problema de química, ora como um 

problema de óptica da polarização (por Brewster, por exemplo), ora como um 

problema de condutividade elétrica (por Brongniart), ora como um problema da 

teoria do calor (por Dujardin), ora como um efeito mecânico absolutamente sem 

interesse, complicado e insignificante demais para valer o esforço de se procurar 

uma solução... No entanto, esse fenômeno, que não podia encontrar seu lugar nem 

sua solução na primeira metade do século XIX, aos poucos surgiu como uma das 

anomalias centrais da termodinâmica clássica e se tornou, nas mãos de Einstein e 

Perrin, um dos sucessos triunfais da teoria cinético-molecular do calor.  

 

O caráter interdisciplinar dessa trajetória pode ser do interesse não apenas de 

físicos, mas também de químicos e de biólogos – em formação ou não.  

Primeiramente, aponta-se que a atividade proposta pode ser adequada para o 

ensino de Química, Física, Biologia (em nível médio ou superior) e até mesmo Ciências no 

âmbito do ensino Fundamental, respeitando a faixa etária dos alunos e a profundidade 

possível de ser alcançada de acordo com as séries escolares. Cabe ressaltar que o trabalho 

examina um episódio da história da ciência. Certamente, ele tem o seu valor para mostrar 

muitas coisas, mas nada se pode generalizar a partir dele. Deve-se vê-lo, e analisá-lo, como 

um estudo específico, que mostra o comportamento do cientista (não apenas de Brown, mas 

particularmente dele) frente a um fato novo e não entendido. 

No primeiro momento, a problematização inicial, pretende-se questionar os alunos 

sobre “quais são suas concepções sobre a ciência?” Por meio de diálogo e questionamentos 

subsequentes baseados nas respostas dos alunos, pretende-se que eles alcancem o patamar da 

necessidade de buscar uma maior elucidação sobre a formação do conhecimento científico. 

Nesse contexto, entra em cena o segundo momento pedagógico: a organização do 

conhecimento. Nesta etapa, apresenta-se a trajetória de Brown na descoberta do movimento 

browniano. Os meios para realizar essa proposta variam de acordo com o nível dos estudantes 

e estão resumidos na Tabela 1. A terceira etapa consiste na avaliação do conhecimento 

incorporado pelo aluno, levando em consideração as possibilidades referentes aos respectivos 

níveis de ensino. 

 Em termos de Ensino Fundamental, pode-se objetivar a desconstrução de 

concepções mais ingênuas, como a de que a ciência é feita por gênios. Assim, como segundo 

momento pedagógico, a exposição da vida e obra de Brown deve ser mais didática e 
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dinâmica, cujas estratégias podem compreender uma apresentação em datashow ou uma 

história contada, com auxílio de imagens e videos para demonstrar os fenômenos, bem como 

mostrar as imagens dos cientistas. Nesse contexto, como terceiro momento, a construção de 

cartazes com fluxogramas ilustrando a trajetória de Brown, aliada à exposição do que ficou 

aprendido sobre como a ciência acontece e quem a realiza. Em seguida, pode-se solicitar a 

confecção de uma redação sobre o tema, buscando do aluno reflexões sobre a descoberta de 

Brown, bem como sobre a atividade científica.  

Em âmbito de Ensino Médio, os alunos estão mais familiarizados com leitura e 

mais capazes de discutir e controlar seu próprio aprendizado. Assim, uma proposta para o 

segundo momento consiste na entrega de um texto em conformidade com o que foi 

apresentado nesse trabalho sobre a trajetória de Robert Brown e suas consequências 

históricas, seguida de discussões em pequenos grupos, com posterior exposição para o grande 

grupo. A aplicação do conhecimento pode consistir na resolução conjunta de um questionário 

sobre concepções de ciência, cujos pontos de partida encontram-se no texto e na trajetória de 

Brown e posterior discussão no grande grupo, constrastando com situações encontradas na 

mídia (séries de televisão, desenhos animados, e outros).  

Tabela 1: Possibilidades didáticas da obra de Robert Brown sobre o movimento browniano e suas consequências 
históricas 

Na Graduação, o segundo momento pode ser análogo àquele proposto para o 

Ensino Médio. No entanto, levando em consideração a possibilidade de realizar atividades 

mais elaboradas, o terceiro momento pode residir na construção de um texto – colaborativo ou 

individual – que contraste as concepções de ciências previamente identificadas no primeiro 

momento com os fatos encontrados na trajetória de Brown. 

Nível de Ensino Primeiro Momento 

Pedagógico 

Segundo Momento 

Pedagógico 

Terceiro Momento Pedagógico 

Fundamental  
 
 
 
 

Busca sobre 
concepções de 

ciência dos alunos.  

Apresentação em datashow / 
História contada. 

Construção de cartazes com 
fluxogramas sobre a trajetória de 

Brown e de sua descoberta. 
Confecção de uma redação sobre o 

tema.   
Médio Texto analisando o artigo e 

suas consequências históricas 
seguida de discussão.  

Resposta a questionários. 
Contrastes do trabalho de Brown com 

aqueles mostrados na mídia. 
Graduação  Texto analisando o artigo e 

suas consequências históricas 
seguida de discussão. 

Construção de um texto sobre 
concepções anteriores e posteriores à 

leitura do texto e sua discussão.  
Pós-Graduação Texto original de Brown Construção de um texto/artigo 

aliando a trajetória seguida por 
Brown às ideias de um epistemólogo. 
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No patamar da Pós-Graduação, o trabalho de Brown também encontra 

possibilidades tanto para o ensino e aprendizagem de epistemologia, quanto para estudo e 

objeto de pesquisa. Sendo assim, o segundo momento pode consistir na análise do artigo 

original de Brown, e na conexão de sua obra com as ideias de um epistemólogo. 

No esquema apresentado, o primeiro momento é o mesmo para todas as esferas de 

ensino, de modo que os outros dois são atrelados à profundidade possível de ser alcançada. 

Todos possuem em comum a investigação da natureza da ciência por meio de um estudo mais 

aprofundado sobre um cientista e sua descoberta, para além do fato superficial.  Isso gera uma 

ressignificação da atividade científica, com um novo olhar sobre os disseminados mitos e 

concepções ingênuas a esse respeito. Evidentemente, não se pretende que o aluno defina 

ciência e atividade científica com base em um artigo de um trabalho de um cientista. Entende-

se que o alcance de tal abordagem é limitado e restrito a desconstrução de apenas algumas 

concepções, de modo que cabe ao professor fazer a condução desses questionamentos dentro 

das possibilidades oferecidas pela proposta. De todo modo, fica evidente que as possibilidades 

estão presentes e passíveis de serem aplicadas, o que será objeto de um futuros trabalhos. 

 

Considerações 

 

A vida e obra de Robert Brown são interessantes não apenas no seu aspecto 

imediato e de suas contribuições para a ciência da época, mas também em seu contexto mais 

amplo.  Assim, pode-se afirmar que são grandes e profículas as possibilidades da vida e obra 

de Robert Brown para uma melhor contextualização histórico-filosófica do ensino de ciências 

em todos os níveis de ensino (FERREIRA, 2012).  

As contribuições de Brown se opõem às do mito do cientista gênio, tão frequente 

nas mídias e no imaginário popular. Ora, Brown não conseguiu resultados imediatos com sua 

pesquisa, não tornou-se famoso por isso, foi criticado, e seu trabalho permaneceu sem grande 

notoriedade por muito tempo, embora o tempo tenha se encarregado de mudar isso. Desse 

modo, acredita-se que a vida e obra de Robert Brown podem colaborar na compreensão da 

construção científica: o não-gênio, biólogo e médico, cujas contribuições marcaram de 

maneira indelével a Física e a Química (FERREIRA, 2012). 
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MULHERES NA CIÊNCIA: NARRATIVAS E SIGNIFICADOS DA 
ESCOLHA PROFISSIONAL1 

 
 

Fabiane Ferreira da Silva2 
 

 
 
Resumo 
O artigo discute a inserção das mulheres na ciência a partir da análise de entrevistas narrativas realizadas com 
mulheres cientistas atuantes em universidades federais e numa instituição de pesquisa do Rio Grande do Sul. 
Desse modo, pretendo compreender como se dá a inserção das mulheres na ciência, construída sobre pilares 
androcêntricos e sexistas. A partir das teorias dos Estudos Feministas da Ciência e Estudos de Gênero, bem 
como de alguns pressupostos de Michel Foucault, assumo a ciência e o gênero como construções sociais, 
culturais, históricas e discursivas em meio a relações de poder/saber. No artigo, analiso as justificativas das 
entrevistadas para a escolha profissional, enfatizando as motivações, as pessoas marcantes e os acontecimentos 
que possibilitaram essa decisão. A análise das narrativas evidenciou a escolha profissional das entrevistadas 
como uma decisão construída a partir de motivos pessoais que foram atravessados por incentivos familiares, por 
pessoas que se constituíram como referência, por determinadas representações da ciência e de cientista, por 
questões econômicas, pela possibilidade de inserção no mercado de trabalho, pelo status social de algumas 
profissões, entre outros aspectos, que se configuraram como condições de possibilidade para o ingresso das 
entrevistadas na ciência. 
 
 
Palavras-chave: Ciência. Gênero. Escolha profissional. 
 
 
 
Abstract  
This article discusses the inclusion of women in science from the analysis of narrative interviews conducted with 
scientist women who work in public universities and in a research institution in Rio Grande do Sul. Thereby, I 
want to understand women's inclusion in science, built on androcentric and sexist pillars. From the theories of 
Feminist Science Studies and Gender Studies, and also from some assumptions of Michel Foucault, I admit 
science and gender as social, cultural, historical and discursive constructions in the midst of relations of 
power/knowledge. In the article, I analyze the reasons for each respondent‟s career choice, emphasizing the 
motivations, remarkable people and events that enabled this decision. The analysis of the speeches revealed the 
interviewees‟ professional choice as a decision built from personal reasons that were permeated by family 
stimuli, by people who constituted themselves as reference, by certain representations of science and scientist, by 
economic issues, by the possibility of insertion in the labor market, by the social status of some professions, 
among other aspects that were shaped as conditions of possibility for the entry of the interviewees in science.  
 
 
Keywords: Science. Gender. Career choice. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Partes das discussões e narrativas apresentadas neste texto compõem o artigo intitulado “A inserção das mulheres na ciência: narrativas de 
mulheres cientistas sobre a escolha profissional”, publicado na Revista Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 18, n. 35, p. 171-191, jan./abr. 2012. 
Disponível: <http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/6830/5500˃. Acesso em: 12, jul., 2012. 
2 Licenciada em Química. Mestre e Doutora em Educação em Ciências. Professora Adjunta da Universidade Federal do Pampa – Campus 
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Introdução  
 

Ao longo dos séculos, as mulheres estiveram “ausentes” do mundo da ciência. Isso 

não significa dizer que as mulheres não participaram da produção do conhecimento. Nos anos 

iniciais da Revolução Científica, muitas mulheres envolveram-se com atividades ditas 

científicas, tal como observando os céus através de telescópios, olhando através de 

microscópios, analisando plantas, insetos ou outros animais, juntamente com seus pais, 

irmãos, maridos ou filhos cientistas (SCHIEBINGER, 2001).  

Contudo, com a institucionalização e profissionalização da ciência e a separação entre 

público e privado, com o desenvolvimento do capitalismo, a participação da mulher ficou 

mais restrita. Por muito tempo, com exceções, as mulheres não puderam desenvolver 

pesquisas nem mesmo como auxiliares, já que até recentemente eram impedidas de frequentar 

as instituições de ensino, pois a elas estava destinado assumir o cuidado da casa, dos filhos e 

do marido. Cabe destacar que as universidades, embora tenham sido criadas no século XII, só 

passaram a admitir efetivamente as mulheres em seu quadro de discentes e docentes no final 

do século XIX e início do século XX (SCHIEBINGER, 2001).  

No contexto brasileiro, por um longo período a educação feminina esteve restrita ao 

ensino elementar, uma vez que a educação superior era eminentemente masculina. As 

mulheres foram excluídas das primeiras faculdades brasileiras – Medicina, Engenharia e 

Direito – estabelecidas no século XIX. A primeira mulher a obter o título de médica no Brasil 

foi Rita Lobato Velho Lopes, em 1887 (BELTRÃO; ALVES, 2009). De acordo com Beltrão e 

Alves (2009), a restrita presença das mulheres nos cursos secundários e a formação 

diferenciada para mulheres e homens, durante o século XIX e a primeira metade do século 

XX, inviabilizaram e restringiram a entrada das mulheres nos cursos superiores.  

Atualmente, é possível perceber o número expressivo de mulheres em muitas 

universidades e instituições de pesquisa. Contudo, verifica-se que essa participação vem 

ocorrendo de modo dicotimizado e ainda está aquém da presença masculina em determinadas 

áreas. De acordo com Felício (2010), a maior representatividade feminina, acima de 70%, 

concentra-se nas áreas de Psicologia, Linguística, Nutrição, Serviço Social, Fonoaudiologia, 

Economia Doméstica e Enfermagem, os chamados “guetos femininos”; entretanto, as 

mulheres são minoria na Geociência, Matemática, Engenharias, Ciência da Computação, 

Economia e, sobretudo na Física, área em que a participação feminina é menor, não 

ultrapassando 20%. 
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Tais aspectos me movem na direção de investigar a inserção e a participação das 

mulheres na ciência, tomando como referência algumas áreas do conhecimento. Para tanto, 

analiso as entrevistas narrativas de seis mulheres cientistas atuantes em universidades públicas 

e numa instituição de pesquisa do Rio Grande do Sul. No artigo, problematizo as narrativas 

dessas mulheres sobre suas escolhas profissionais, buscando enfatizar discursos, experiências, 

acontecimentos e pessoas que motivaram e influenciaram as participantes deste estudo a 

ingressarem na ciência.  

Organizei a escrita deste texto em três seções. Na primeira apresento algumas 

considerações sobre a crítica feminista à ciência. Num segundo momento, apresento a 

investigação narrativa, metodologia que subsidia esta pesquisa. Por fim, analiso as 

justificativas para a escolha profissional das entrevistadas. 

 
A crítica Feminista à Ciência 
 

Instrumentada pelo conceito de gênero, a crítica feminista à ciência opera numa 

abordagem construcionista, demonstrando que a ciência não é nem nunca foi “neutra” do 

ponto de vista de gênero e de outros marcadores sociais, tais como etnia/raça, classe social, 

geração, entre outros.  

No contexto desta discussão, assumo o conceito de gênero como uma construção 

social, cultural, histórica e discursiva que se dá mediante relações de poder3, produzindo 

mulheres e homens, distinguindo-os como corpos “femininos” e corpos “masculinos”. Nessa 

perspectiva, operar com o conceito de gênero significa operar numa abordagem 

construcionista, colocando-se contra a naturalização do feminino e do masculino, na direção 

de compreender que os sujeitos aprendem a ser homens e mulheres ao longo de suas vidas. 

Portanto, não são propriamente as características biológicas que definem o gênero, mas 

fundamentalmente os significados culturais, sociais e históricos atribuídos às características 

biológicas que produzem os sujeitos, distinguindo-os e separando-os como homens e 

mulheres. Para exemplificar esse entendimento, destaco o pressuposto de que as mulheres, por 

apresentaram determinadas características biológicas, estariam essencialmente destinadas à 

esfera privada, ou seja, à maternidade, ao cuidado dos filhos, ao mundo doméstico, à 

sensibilidade e às emoções. E os homens, à esfera pública, ao domínio, às grandes decisões, à 

ciência, à razão. 

                                                 
3 Utilizo o termo “poder” numa perspectiva foucaultiana (FOUCAULT, 2006a, 2006b). Poder, não como algo 
centralizado ou como algo que alguém detém, mas como algo que se exerce e funciona em rede, e nessas redes 
nos subjetivamos, nos tornamos aquilo que somos. 
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Tais entendimentos fazem parte do discurso das oposições binárias e hierárquicas que 

estruturam o pensamento moderno e que estão subjacentes à exclusão das mulheres da 

produção do conhecimento. A ciência, como um produto cultural, social e histórico, desde o 

seu nascimento, foi moldada na dicotomia existente entre o masculino e o feminino na 

sociedade, e pelo fato de que durante a maior parte da sua história foi empreendida pelo 

representante do masculino – o homem, branco, ocidental, elitista e colonial (LÖWY, 2009). 

Desse modo, os parâmetros e valores necessários para produzir uma ciência considerada 

legítima – neutralidade, objetividade, racionalidade e universalidade – incorporam a visão de 

mundo das pessoas que criaram essa ciência (LÖWY, 2009).  

Nesse sentido, a crítica feminista à ciência sob a ótica do conceito de gênero tem se 

ocupado em problematizar não só o viés androcêntrico e sexista que caracteriza a ciência, 

questionando o entendimento de que a produção da ciência legítima se dá a partir dos valores 

associados ao masculino dos quais as mulheres são consideradas naturalmente desprovidas, 

mas também os próprios pressupostos da ciência moderna, sobretudo a concepção clássica de 

ciência, sustentada principalmente no empirismo, mecanicismo, positivismo e na visão 

cartesiana e sua razão dualista.  

Entendo a ciência como uma invenção, uma construção social, cultural e histórica 

implicada em sistemas de significação e relações de poder. Portanto, a ciência não está isenta 

de intenções, mas está profundamente comprometida com interesses sociais, econômicos e 

políticos. O conhecimento é produzido não porque há uma “vontade” dos(as) cientistas, mas 

porque há muitos interesses. Há diferentes ideias e concepções sobre o mundo, sobre o que 

deve ser investigado, sobre o que é considerado um “problema”, sobre o que são saúde e 

doença, sobre o que é prioridade para determinados segmentos da sociedade, entre outras 

questões. A ciência não é neutra, mas se encontra inscrita na cultura e na história. Ela é 

produto da atividade humana, impregnada de valores e costumes de cada época, sendo, 

portanto, provisória, mutável e questionável. 

Para Attico Chassot (2006, p.16), “a Ciência pode ser considerada como uma 

linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural.” 

[grifos do autor]. Tal entendimento pressupõe compreender que a “ciência não é sacrossanta”, 

como argumentou Feyerabend (2007, p. 289), ela é apenas uma das possibilidades de 

compreendermos o mundo em que estamos inseridos e não necessariamente a melhor.  

A ciência como um construto humano foi moldada por valores sociais e culturais que 

excluíram (e ainda excluem) e invisibilizaram as mulheres da produção do conhecimento. A 

estrutura de gênero definiu o homem como sujeito do conhecimento, e, portanto, as 
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habilidades e características necessárias para produzir a ciência são as tidas como masculinas, 

das quais as mulheres são “naturalmente” desprovidas. A ciência dita universal é uma ciência 

masculina, branca, elitista, ocidental, burguesa, embora se pretenda neutra, livre de 

marcadores sociais, tais como gênero, etnia/raça, classe social, geração, etc. Nessa 

perspectiva, não existe neutralidade na ciência com relação às questões de gênero, uma vez 

que diferenças de gênero constituem o campo científico.  

É em consonância com as contribuições da crítica feminista à ciência e seus 

desdobramentos que busco, neste estudo, problematizar a inserção das mulheres no mundo da 

ciência, a partir de entrevistas narrativas realizadas com mulheres cientistas. Para tanto, a 

pesquisa sustenta-se metodologicamente na investigação narrativa. 

 
A Investigação Narrativa como Estratégia Metodológica 
 

A produção do corpus desta pesquisa ancora-se na metodologia da investigação 

narrativa a partir dos pressupostos de Larrosa (1996; 2004) e de Connelly e Clandinin (1995).  

Orientada por esses autores, entendo a narrativa tanto como uma metodologia 

investigativa como um texto discursivo implicado na produção e reconstrução da 

subjetividade do sujeito, uma vez que é no processo de narrar e ouvir histórias que o sujeito 

vai construindo tanto os sentidos de si, como de suas experiências, dos outros e do contexto 

em que está inserido. Para Larrosa (1996), a narrativa é uma modalidade discursiva, na qual 

as histórias que contamos e as histórias que ouvimos, produzidas e mediadas no interior de 

determinadas práticas sociais, passam a construir a nossa história, a dar sentido a quem somos 

e a quem são os outros, constituindo assim as identidades – de gênero, sexual, étnica/racial, 

religiosa, profissional, de classe social, de mãe/pai, filha(o), esposa(o), entre outras. Desse 

modo, o sujeito não é algo que se possa analisar independentemente da história, fora dos 

discursos e das práticas sociais, já que é a partir dos discursos e práticas sociais que ele se 

constitui. 

Para a produção dos “dados” narrativos, optei pela realização de entrevistas, 

compreendidas não como reveladoras da “verdade” sobre o sujeito, mas na direção apontada 

por Silveira (2007, p. 118), como “eventos discursivos complexos, forjados não só pela dupla 

entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens, representações, expectativas que 

circulam – de parte a parte – no momento e situação de realização das mesmas e, 

posteriormente, de sua escuta e análise.”.   

Considerando tais entendimentos, com a realização das entrevistas busquei conhecer 

as motivações para a profissional de algumas mulheres cientistas e, com isso, discutir os 
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efeitos de determinados discursos e práticas sociais na constituição delas como mulheres e 

cientistas.  

As participantes desta pesquisa estavam inseridas em diversas áreas da ciência, 

algumas em áreas tradicionalmente masculinas, tais como a Física e a Engenharia de 

Computação; possuíam mais de 15 anos de experiência profissional, desenvolviam projetos de 

pesquisa financiados por diversas agências de fomento e atuavam na graduação e em 

programas de pós-graduação. Ao todo, foram convidadas e participaram da pesquisa seis 

cientistas, sendo uma da área da Farmácia, duas de Ciências Biológicas, duas da Física e a 

outra da Engenharia de Computação. A escolha por essas áreas de atuação é relevante no 

sentido de se justapor áreas do conhecimento que abordam distintos objetos e práticas de 

pesquisa, o que possibilita uma discussão mais ampla sobre as questões de gênero e ciência. 

Além disso, cabe enfatizar que a opção por essas áreas não significa um recorte convencional 

ou estreito sobre a ciência, uma vez que a ciência compreende várias áreas do conhecimento. 

Por um lado, a escolha pela Física e Engenharia de Computação justifica-se em função da 

baixa participação das mulheres nessas áreas. Por outro lado, a escolha pela Farmácia e 

Ciências Biológicas nos possibilita outro olhar relativo à participação das mulheres na ciência, 

já que são áreas nas quais a presença das mulheres é expressiva.  

 
Narrativas de Mulheres Cientistas sobre a Escolha Profissional 

 
Nas justificativas para a escolha da profissão e o ingresso na universidade, foram 

surgindo sonhos, desejos, sentimentos, pessoas, brincadeiras e lugares que marcaram suas 

histórias e as constituíram/constituem mulheres e cientistas. As vivências na infância e 

adolescência, muitas delas relacionadas com as experiências escolares, emergiram nas 

narrativas para justificar a escolha profissional da maioria das entrevistadas. As cientistas da 

área da física e da engenharia destacaram a identificação com as ciências exatas, a facilidade 

com física e matemática, transformada em gosto por essas áreas, bem como a curiosidade e a 

criatividade como fatores decisivos na escolha da profissão: 

 
Eu sempre gostei muito de ciências exatas, eu tinha muita facilidade com matemática e física. 
Por outro lado, eu sempre fui muito curiosa, sempre inventava coisas. Lá pela sexta ou sétima 
série eu dizia que eu queria ser cientista, e ser cientista pra mim era trabalhar com química em 
laboratório. Essa era a visão que eu tinha. Então, eu queria ser cientista e queria trabalhar com 
vidrinhos e coisas. Tinha aqueles kits de laboratório, sabe aqueles kits de química? Adorava 
brincar com aquilo, vivia no quintal brincando com coisas assim de inventar. Então, o inventar 
coisas misturado com a facilidade de matemática e física fizeram com que eu achasse que 
seria legal pra mim eu fazer alguma coisa em termos de exatas. Até me lembro de conversar 
com o meu pai e ele dizer assim: “É... tu pode ser professora de matemática, tu pode ser 
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professora de física, tu pode ser engenheira; engenheira talvez seja melhor, porque tem aquela 
coisa social.” Aí, no final do terceiro ano do segundo grau, optei por fazer engenharia civil. 
(Lili).4 
 
No primeiro e segundo grau eu sempre tive muita facilidade nas exatas, adorava matemática, e 
quando eu tava no segundo grau eu estava naquela: o que eu vou fazer de vestibular? Aí eu 
queria fazer tudo, tanto que eu fiz vestibular pra física e pra jornalismo, imagina! Queria fazer 
arquitetura também, pensei em fazer engenharia. As coisas mais nas exatas, por conta da 
minha facilidade na matemática. Eu não queria fazer matemática propriamente dita como 
bacharel pesquisador. Bom... óbvio, eu não queria ser professora. Eu queria ser cientista ou ser 
uma profissional, não uma professora. Então, fazer licenciatura, isso eu tinha bem claro que eu 
não queria. Eu não queria fazer bacharelado em matemática porque eu achava muito abstrato. 
Eu estava fazendo cursinho, e no cursinho eu tive um professor de física que foi o primeiro 
professor que despertou o que era física. Não era aquela aula de física do segundo grau que os 
professores são sempre muito... não sei, os meus professores eram muito aborrecidos, não 
transmitiam muita emoção pela disciplina, e esse professor transmitiu. Então eu achei que 
fazer física era uma boa ideia. Então eu resolvi fazer graduação em física, fiz vestibular e 
entrei. (Sianiak). 
 
Essas narrativas possibilitam pensar e discutir as representações dos cursos de física e 

engenharia presentes na mídia, nos livros, na escola, na família, entre outros espaços, que 

apresentam essas áreas do conhecimento como difíceis, complexas, que exigem do(a) aluno(a) 

muitas horas de estudo e principalmente domínio em física e matemática. Nesse sentido, é 

importante destacar os efeitos dos sistemas de representação na constituição dos sujeitos, uma 

vez que essas e outras representações, ao acessarem os sujeitos, produzem as identidades e as 

diferenças, posicionando-os (WOODWARD, 2005). Nessa perspectiva, as formas como 

determinadas profissões foram/são narradas produziram/produzem certos significados com os 

quais as participantes desta pesquisa aprenderam/aprendem a se identificar. Alguns dos 

elementos que emergem das narrativas apresentadas criam condições para problematizar os 

significados atribuídos a determinadas profissões, especialmente o status social que algumas 

profissões possuem em contraponto à desvalorização da docência, tão em voga na nossa 

sociedade.  

A ciência, constituída como um espaço legitimador de conhecimento, instituiu o que é 

um(a) cientista, quem pode ser e nomear-se cientista, afinal “não são todos que podem falar 

da ciência, fazer ciência e sentir-se cientista. Esta é uma classe especializada e restrita” 

(HENNING, 2008, p. 87). Vale lembrar que a representação de cientista ainda dominante, 

colocada em circulação em diversas instâncias sociais – família, mídia, escola, universidade –, 

e em artefatos culturais – programas de TV, novelas, revistas, jornais, anúncios publicitários, 

livros, por exemplo –, é a imagem de uma pessoa vestida de jaleco branco, que tem o espaço 

                                                 
4 A fim de garantir o anonimato, as participantes escolheram nomes fictícios com os quais gostariam de ser 
identificadas na pesquisa. 
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do laboratório como locus de investigação e produção do conhecimento científico. 

Relacionado a essa representação está o entendimento de que o(a) cientista é uma pessoa 

inteligente, dedicada, estudiosa, criativa, que busca inventar “coisas” e solucionar problemas. 

Essa representação de cientista, veiculada nas histórias em quadrinhos, nos desenhos 

animados, nos comerciais, nos brinquedos, entre outros artefatos culturais, certamente fez e 

ainda faz parte da vida de muitas crianças, jovens e adultos. Tais artefatos culturais 

desenvolvem determinadas “pedagogias”, produzindo significados, veiculando saberes, 

transmitindo valores que, ao interpelarem os sujeitos, produzem o desejo de querer ser de 

determinada maneira, valorizar certas características e habilidades, reconhecer-se e pensar-se 

de determinado jeito.  

Sobre os incentivos para a escolha da profissão, chamo a atenção para a presença 

marcante do pai de Lili na sua escolha profissional. Ao longo da entrevista, Lili enfatizou o 

incentivo do seu pai para que ela fizesse engenharia, que no meu entender se dá em função 

tanto do desejo de querer ser engenheiro e não ter tido a possibilidade de estudar, como 

também do status profissional que um curso de engenharia significava. 

 

Meu pai foi fiscal da Receita. Ele começou a trabalhar muito cedo, na época não precisava de 
curso superior. Ele não pôde fazer curso superior, mas ele é o cara mais engenheiro que eu 
conheci, mesmo sem ser engenheiro. E aquela coisa de filha mais velha, somos duas irmãs, 
então aquela coisa meio que de projetarem. Ele projetou mais ou menos em mim, talvez, o que 
ele quisesse ser. Eu acho que teve um pouco de projeção, ele sempre quis ser [engenheiro], 
estudar engenharia e não teve possibilidade. (Lili). 

 

Além do fato de o pai de Lili não ter tido filhos e ela ser a filha mais velha, o que pode 

ter contribuído para que ele a incentivasse a fazer um curso de engenharia, projetando nela a 

realização do desejo de ser engenheiro, é importante lembrar que a engenharia tem 

reconhecido prestígio nos rumos profissionais, em função da possibilidade de inserção num 

mercado de trabalho amplo e diversificado. Tais questões emergem na narrativa de Lili como 

justificativa para a escolha pela engenharia elétrica:  

 

Na época tinha reserva de mercado pra computação, foi bem no início que começaram a 
vender esses computadores, todos eles eram fabricados no Brasil. E era um curso que, na 
época, as pessoas saíam empregadas por essas empresas de fabricação de computadores. 
Então, tinha um valor agregado à engenharia elétrica que era superalto, que hoje já não é tanto, 
virou um pouco pro lado da computação essa parte. Então eu entrei na engenharia elétrica na 
época de reserva de mercado de todas as empresas que construíam computadores. Na época 
era a EDISA, a DIGICOM, a COBRA, tinham várias sendo criadas na universidade. Aquilo lá 
fervilhava por conta de toda a nacionalização da eletrônica, porque tudo era feito no Brasil. 
(Lili). 
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Já Sianiak foi enfática, ao argumentar que não queria ser professora. Nas palavras 

dela: “Eu queria ser cientista ou ser um profissional, não uma professora. Então, fazer 

licenciatura, isso eu tinha bem claro que eu não queria.”. 

Não tenho a pretensão de examinar com profundidade as questões que envolvem a 

profissão de docente. Entretanto, não há como negar, conforme destaca Guimarães (2006, p. 

45), que a profissão de docente apresenta algumas marcas históricas: desvalorização, 

desqualificação e proletarização do professor, “feminização” do magistério, caráter 

vocacional, que constituem e contribuem para “manter a identidade da profissão docente 

como um „que fazer‟ de baixa aspiração profissional a ser desenvolvido por pessoas cordatas 

e generosas que, mesmo „reconhecidamente‟ merecedoras, contentam-se com pouco (baixo 

salário, condições de trabalho modestas etc.)”.  

Alguns professores e professoras foram lembrados por marcam os(as) alunos(as) pela 

paixão de ensinar, pela vibração com que explicam seus conteúdos, por acreditarem que é 

possível fazer a diferença na educação. Estes foram mencionados nas narrativas das 

entrevistadas como motivadores para a escolha profissional. Como podemos observar na 

narrativa que segue: “Tive um professor de física muito bom.” (Salamandra).  

As marcas de determinadas brincadeiras e brinquedos de criança também emergiram 

para justificar a escolha da profissão.  

 
Eu desde pequena já gostava muito dessa coisa de química e tinha aqueles laboratórios de 
química pra criança, sempre gostei muito. Aí, depois, numa certa época da minha vida eu 
fiquei em dúvida se fazia medicina ou farmácia [...]. E aí, na dúvida, eu fui fazer farmácia. Na 
época que eu fiz o segundo grau. Era uma época que tinha os pseudoprofissionalizantes, e eu 
peguei então um tipo técnico de laboratório. (Mariana) 

 

Essa narrativa possibilita discutir os brinquedos/brincadeiras como “artefatos da 

cultural” implicados na constituição dos processos identitários dos sujeitos. Nessa 

perspectiva, é preciso enfatizar que a produção de qualquer brinquedo está intimamente 

articulada com as dimensões históricas, culturais, econômicas e políticas. O brinquedo ao qual 

Mariana se refere, que também pode ser percebido na fala de Lili, chama-se “O Pequeno 

Químico”, brinquedo muito popular das décadas de 60 e 70, que consistia em um 

minilaboratório, contendo um conjunto de recipientes de plástico e algumas soluções e 

pigmentos. É interessante destacar que a emergência desse brinquedo no Brasil se dá no 

contexto histórico que se segue ao lançamento do satélite Sputnik, pelos russos, 

acontecimento que provocou mudanças em diversas instâncias sociais, entre elas a escola.  
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Dando continuidade à análise das narrativas, transcrevem-se as palavras de Carolina, 

que justificou a sua escolha pela área da biologia em função da sua vocação para algo que 

tivesse a ver com a natureza. Nas palavras dela: 

 
Eu tinha uma vocação pra alguma coisa que tivesse que ver com a natureza, e quando eu fui 
fazer vestibular... eu fiz o segundo grau no [nome da escola], que era a melhor coisa pra 
preparar para uma universidade naquela ocasião. Entrei na faculdade em 57 e me formei em 
60. Eu estava fazendo [nome da escola] e trabalhava em banco. Bom... aí eu não tive muito 
tempo, eu não fiz cursinho. Eu tinha certeza que eu queria fazer faculdade. E eu fiquei entre a 
agronomia e a biologia. Só que para a agronomia eu teria que fazer prova de física e química, 
e eu tinha ficado em segunda época de matemática e física. Eu enfrentei a segunda época 
[nome da escola] junto com o vestibular e eu sabia que eu não era boa nisso aí. Eu disse assim: 
Vou fazer para História Natural, porque eu acho que eu tenho mais chance de passar. 
(Carolina). 
 

Embora o discurso da vocação tenha emergido na narrativa da Carolina, a escolha 

entre a agronomia e a biologia deu-se muito mais no confronto de determinadas situações e 

entendimentos que se relacionam com o pouco tempo disponível para estudar para o 

vestibular e com a dificuldade em determinadas disciplinas que seriam exigidas, caso optasse 

pelo vestibular em agronomia. Novamente essa narrativa me possibilita pensar que as nossas 

escolhas são sempre atravessadas por determinados discursos profundamente implicados com 

relações de poder que, ao nos interpelar, moldam e regulam os nossos entendimentos, 

percepções, desejos, sentimentos, transformando-nos em sujeitos. Para finalizar a análise das 

narrativas sobre a escolha profissional, destaco a narrativa de Carolina, que, ao contrário de 

outras cientistas, argumentou que não teve incentivos da mãe para fazer faculdade: “Na 

verdade a minha mãe não queria que eu fizesse faculdade. Quando eu estava trabalhando no 

banco, ela achava que o meu futuro era por ali. Ela pensava: “Os filhos têm que ter emprego, 

as filhas têm que casar.” (Carolina). 

Nessa narrativa fica evidente que as expectativas que a mãe de Carolina tinha para 

com a filha estavam relacionadas ao casamento, considerado um marco na vida das mulheres, 

destino “natural” para as mulheres, definidor de possibilidades e trajetórias. Desse modo, a 

inserção de Carolina no ensino superior se deu em meio a confrontos familiares, em processos 

de embates e resistências ao que a mãe esperava para ela. Tais questões me levam a pensar 

que as expectativas sociais dirigidas para as mulheres na esfera privada tendem a limitar e 

dificultar sua inserção no ensino superior como esfera pública e masculina. A 

profissionalização de mulheres e homens passa por discursos diferentes. Dos homens espera-

se o trabalho remunerado, a fim de suprir as necessidades da família; por outro lado, das 
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mulheres esperam-se o espaço privado, o casamento, as obrigações para com as atividades 

domésticas e o cuidado dos filhos. 

 
Considerações Finais 

 
Este estudo possibilitou-me perceber que a opção pelos cursos universitários foi 

atravessada por determinados discursos e práticas sociais que produziram efeitos nas escolhas 

profissionais das entrevistadas. As motivações para a escolha profissional foram constituídas 

por diferentes processos discursivos e práticas sociais, ora de identificação, ora de confronto, 

nas interações com pessoas da família, com antigos(as) professores(as), nas experiências 

escolares, na interação com determinados artefatos culturais, tais como brinquedos e 

brincadeiras. Desse modo, alguns elementos se tornaram marcantes nas narrativas, como as 

expectativas familiares com relação à profissão que deveriam seguir; a identificação com 

determinados(as) professores(as); o desejo de se tornar cientista em contraposição à profissão 

docente, tão desvalorizada na sociedade; as questões econômicas e a possibilidade de inserção 

no mercado de trabalho; dentre outros aspectos que se constituíram nas condições de 

possibilidade para a inserção das entrevistadas em determinadas áreas da ciência. Nessa 

perspectiva, as formas como determinadas profissões foram representadas socialmente 

produziram certos significados com os quais as participantes desta pesquisa aprenderam a se 

identificar. 

Analisar as narrativas que justificavam a escolha profissional das entrevistadas me 

levou a concluir que a inserção das mulheres na ciência, especialmente em determinadas áreas 

do conhecimento, não depende somente de características individuais das mulheres, mas sim 

de fatores micro e macroestruturais, de acontecimentos sociais, culturais, históricos, bem 

como econômicos e políticos. A ciência é um produto de centenas de anos de exclusão e 

invisibilização das mulheres, portanto a inserção delas na ciência exige profundas mudanças 

na cultura, nos processos de socialização de mulheres e homens, nas expectativas 

direcionadas socialmente às mulheres, nas formas de compreender as feminilidades e as 

masculinidades, na representação tradicional da ciência e de cientista, entre outros aspectos. 
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Resumo 
Este texto é o resultado de algumas ideias desenvolvidas durante a minha pesquisa de mestrado, que está em 
plena construção. Tenho como objetivo de pesquisa, pensar como o discurso científico produziu a anorexia na 
contemporaneidade. Para isso, busco desenvolver as noções de ciência, discurso e discurso científico. Sendo 
assim, olhar a emergência da anorexia é compreender que ela foi produzida em um determinado estado de forças 
e que se faz necessário voltar ao passado, olhando e escutando o que a história pode dizer, a partir de jornais da 
época (final do século XIX, início do século XX). Além disso, desconfiar do discurso científico é uma postura 
que assumo, possibilitando-me a olhar para a trama social/cultural/história que permitiu com que se falasse sobre 
uma “doença” chamada anorexia. 
 
 
Palavras-chave: Anorexia. Genealogia. Discurso científico. 
 
 
 
 
Abstract  
This text is the result of ideas that I am developing during my master's research, which is under construction. 
The aim of this research is to think how the scientific discourse produced anorexia in contemporary times. For 
this, I seek to develop the concepts of science, discourse and scientific discourse. Thus, looking at the emergence 
of anorexia is to understand that it was produced in a given state strength and that it is necessary to go back, 
watching and listening to what history can tell me from the newspapers of the time (late XIX , the early XX). 
Also, be suspicious of scientific discourse is a posture that I take, allowing me to look at the web / social / 
cultural history that has allowed to talk about a "disease" called anorexia. 
 
 
Keywords: Anorexia. Genealogy. Scientific Discourse. 
 

 

Introdução 

 

 Essa escrita que apresento faz parte dos rascunhos de minha dissertação, que se 

encontra em plena construção, inacabada e com muitas linhas a serem escritas, pensadas e 

sonhadas. Tenho como objetivo de pesquisa para o mestrado, pensar como o discurso 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação e ciência: química da vida e saúde, pela Universidade Federal do Rio Grande, 
franmirapalheta@gmail.com  
2 Professora Doutora do programa de Educação em Ciências: Química da vida e saúde da Universidade Federal do Rio Grande – RS. 
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científico fabricou a anorexia na contemporaneidade. Proponho-me a escrever, nesse artigo, 

algumas das ideias que venho desenvolvendo durante o mestrado. 

 Para isso, apresentarei aqui alguns escritos sobre a noção de discurso em Michel 

Foucault e também um olhar sobre o que é ciência.  Logo, passo a escrever sobre o discurso 

científico na sociedade ocidental e o modo pelo qual ele fabricou a anorexia na 

contemporaneidade, a partir de recortes de jornais do final do século XIX e início do século 

XX. 

 Para uma melhor organização divido este texto em três momentos: o primeiro, em que 

apresento a metodologia e os materiais que utilizo. Já, no segundo momento, apresento o 

referencial teórico com o subtítulo de “A ciência, o discurso e o discurso científico” e, em um 

terceiro, “O discurso científico fabricando a anorexia”, em que exponho algumas análises 

feitas até o momento.  

 

Um modo de trilhar o caminho: inspirações na genealogia foucaultiana 

 

 Como Veiga-Neto descreve, não existe, a rigor, um método foucaultiano, no sentido 

duro da palavra método3, mas “se entendermos o método, então, como uma certa forma de 

interrogação e um conjunto de estratégias analíticas”(VEIGA-NETO, 2007, p.17), pode-se 

dizer que a genealogia foucaultiana, por exemplo, seria um método. Mas, para Foucault, “o 

método não é o caminho seguro como queriam Descartes e Ramus, até porque nada é mais 

seguro, previsível: nem os pontos de saída, nem o percurso, nem os pontos de chegada” 

(VEIGA-NETO, 2007, p. 89). 

 Ao inspirar essa pesquisa na genealogia foucaultiana, utilizo-me do pensando potente 

do autor como “uma forma de interrogar”, de escutar a história com outros ouvidos. Este 

estudo é considerado de “inspiração genealógica”, pois o que me proponho não é fazer uma 

genealogia da anorexia, ou até mesmo uma genealogia tal qual Foucault fez, mas sim utilizar 

esse modo de pensar a história deste acontecimento com diferentes olhares. 

 A genealogia pode ser entendida como “um conjunto de procedimentos úteis não só 

para conhecer o passado, como também, e muitas vezes principalmente, para nos rebelarmos 

contra o presente” (VEIGA-NETO, 2007, p. 59). Para esta investigação, tomo a genealogia 

enquanto uma noção metodológica para olhar as pistas deixadas pela trama histórica que 

constituíram a anorexia. Nas palavras de Noguera (2009, p.23): “uma noção metodológica é 

                                                 
3 “é a ideia de um método imutável, sistemático e universalmente aplicável” (MACHADO apud VEIGA-NETO, 
2009, p. 88). 
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uma ferramenta para pensar, um instrumento para operar sobre um problema”. Sendo uma 

ferramenta para pensar, “então se trata de um instrumento para provocar, para tencionar, para 

incitar o pensamento: pensar de outro modo, pensar o impensado, antes de conhecer e 

reproduzir o já sabido” (NOGUERA, 2009, p. 25). O que quero é utilizar a genealogia para 

pensar como a anorexia foi fabricada4. 

 Volto, então, a valer-me das contribuições de Foucault, principalmente, na fase que 

Veiga-Neto (2007) chama de “segundo Foucault”, em que o filosofo francês desenvolve suas 

pesquisas inspirado nos estudos da genealogia de Nietzsche, como forma de guiar minha 

escrita e meu pensamento, mesmo que a genealogia se mostre um caminho “inconsistente”, 

pois não traz consigo respostas imediatas, prontas e finalizadas. 

 Ao me questionar “como a anorexia foi fabricada?”, eu me afasto da ideia pronta de 

que a anorexia é uma doença, e busco olhar para os discursos que fizeram com que a anorexia 

emergisse. Por isso, é necessário escutar a história com outros ouvidos, dar voz aos discursos 

que circulavam em um determinado momento histórico (neste caso, final do século XIX e 

inicio do XX), descrevendo as ligações e relações entre os discursos que ajudaram a erguer o 

discurso sobre a anorexia. 

  Sendo assim, como Veiga-Neto descreve que a 

 
genealogia não se propõe a fazer uma outra interpretação mas, sim, uma descrição da 
história das muitas interpretações que não são contadas e que nos têm sido impostas. 
Com isso, ela consegue desnaturalizar (...) enunciados que são repetidos como se 
tivessem sidos descobertos e não invenções. (2007, p. 60) 

 

  Olhar a emergência5 da anorexia é compreender que ela foi produzida em um 

determinado estado de forças e se faz necessário voltar ao passado, olhando e escutando o que 

a história pode dizer. Para isso, tomo como materiais empíricos jornais da época (final do 

século XIX e início do século XX), pois de acordo com alguns autores (BRUNBERG 1988, 

MALSON 1998, CORDÁS e CLAUDINO 2002) foi neste momento da história, em 

especifico na sociedade vitoriana, que se deu o nome de anorexia para práticas de jejuns e 

emagrecimento extremo. 
                                                 
4 Esta pesquisa pretende mostrar que as coisas, como, no caso, a anorexia, não têm origem, pois o mais 
importante a destacar é que a pesquisa genealógica na perspectiva foucaultiana se opõe à noção de 
Ursprung(origem). Nas palavras de Foucault “procurar tal origem é tentar reencontrar „o que era imediatamente‟, 
o „aquilo mesmo‟ de uma imagem exatamente adequada a si (...) é querer tirar todas as máscaras para desvelar 
enfim uma identidade primeira” (2007, p.17). Sendo assim, utilizo o termo fabricação, entendendo que sua 
produção se deu em um determinado estado de forças e não ao acaso. 
 
5  De acordo com Foucault (2007) a emergência seria como o ponto de surgimento, sendo à entrada das forças, 
das lutas em cena, “um lugar de afrontamento” (p. 24). 
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 Ao buscar os perióticos da época em questão, visualizei a possibilidade de estar em 

um lugar privilegiado do que estava sendo dito naquele momento, acompanhando de “perto” 

o que se falava sobre a anorexia. Foi, então, que me deparei com um recorte do Chicago 

Journal of Nervous & Mental Disease. Em um pequeno trecho, o jornal busca descrever o 

avanço das pesquisas do médico William Gull com relação à apepsia hysterica, que passava a 

receber outro nome, a anorexia hysterica. Além disso, o jornal faz referência ao British 

Medical Journal, periódico de grande relevância científica para a época e que também 

contava com relatos das pesquisas de William Gull, que é considerado como o “pai” da 

anorexia nervosa. 

 Um documento me levava a outro e, mais uma vez, fui à busca dos jornais publicados 

pela British Medical Journal. Para minha sorte, quase todos os exemplares estavam 

disponíveis online e de forma gratuita. Foi, então, que compus minha rede documental, que 

foi composta pelo recorte do jornal Chicago Journal of Nervous & Mental Disease e três 

exemplares e um artigo6 do British Medical Journal. 

 

A ciência, o discurso e o discurso científico. 

 

 Na história da humanidade, várias foram os modos de produzir conhecimento: por 

meio da religião, do senso comum, do saber popular etc., sendo a ciência como mais uma 

forma de produção de conhecimento. Começo pensando a ciência como uma invenção, sendo 

um modo de explicar os acontecimentos físicos, químicos, sociais, culturais, entre outros, 

consistindo em uma leitura não neutra do mundo. 

 Sendo assim, a ciência busca explicar a realidade, tentando produzir conhecimentos 

únicos, tidos como neutros e universais, desprezando os do senso comum e da teologia, entre 

outros, por exemplo. Ela torna-se de grande importância para esclarecer diversos fatos, 

provando-os, medindo-os e sistematizando-os. O conhecimento na modernidade só é válido se 

for “cientificamente” comprovado, a partir do método científico7. 

 A ciência, como descreve Machado, torna-se “lugar próprio do conhecimento e da 

verdade” (2009, p.7), sendo que o discurso produzido pela ciência ganhou força e poder para 

dizer o que é verdadeiro e falso. Utilizando-me das palavras de Henning, esse 

                                                 
6 Este número corresponde aos jornais disponíveis que tratavam sobre a emergência da anorexia no final do 
século XIX e início do século XX. 
7 O método científico é “um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e 
resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática.” (RODRIGUES, 2007, 
s/p.)   
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movimento originário de uma nova concepção de conhecimento válido caracterizava-se 
pela supervalorização do homem, agora sendo o ser que, através da observação e da 
experiência, determina os saberes legítimos, certos e errados, verdadeiros e falsos. (2007, p. 
166) 
 
 
 

 Esse conhecimento “válido” produzido pela ciência na modernidade busca dirimir a 

disputa entre a produção de conhecimentos verdadeiros e falsos, ou seja, o que é dito como 

científico e o que não é. De acordo com os estudos de Foucault, essa disputa entre o 

verdadeiro e o falso, também chamada de vontade de verdade, é organizada de acordo com os 

modos pelos quais o conhecimento é visto em uma sociedade.  

 Então, o objetivo da ciência é produzir um discurso de verdade (HENNING, 2007). 

Em função disso, desdobrarei as noções de discurso e de verdade para compreender o objetivo 

da ciência. 

 Utilizo-me das ideias do filósofo Michel Foucault para pensar sobre a noção o 

discurso. Segundo o autor, o discurso  

 
não deve ser compreendido como o conjunto de coisas que se diz, nem como a maneira de 
dizê-las. Ele está igualmente no que não se diz, ou que se marca por gestos, atitudes, 
maneiras de ser (...) o discurso é o conjunto das significações  constrangidas e 
constrangedoras que passam através das relações sociais. (2011, p. 220) 

 

 Além disso, o discurso está no dito e no não dito, formando sistematicamente os 

objetos de que fala (FOUCAULT, 2010). Um exemplo disso é o que Machado descreve: “é o 

hospício que produz o louco como doente mental” (2009, p.175), ou seja, é o discurso sobre o 

louco que o produz enquanto louco. 

 A produção do discurso gera efeitos e produz os sujeitos. O discurso é fabricado a 

partir do social e deve ser entendido na sua superfície, ou seja, por aquilo que é efetivamente 

dito, pois, para Foucault (apud Fischer, 2001), não há nada escondido por de trás das coisas 

ditas, já que, como o filósofo aponta: “Eu parto do discurso tal qual ele é” (FOUCAULT, 

2010, p.253), não buscando interpretá-lo, mas sim, lê-lo e compreendê-lo tal qual se 

apresenta. 

 Deve-se perceber que a produção do discurso na sociedade ocidental “é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade.” (FOUCAULT, 2009, p.9).  
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 Entretanto, há de se pensar na questão da verdade, tão importante para a ciência. Ela, 

“a verdade, é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz 

efeitos regulamentados de poder” (FOUCAULT, 2007, p.12). A verdade é uma produção 

humana que funciona em diferentes níveis e de acordo com as regras de cada sociedade. 

Sendo assim, nas palavras de Candiotto, “aquilo que se denomina de verdade é estabelecido 

pelo jogo de regras, pela ordem do discurso que condiciona esses saberes” (2010, p. 28).  

 Além disso, Foucault aponta em seus estudos que essa vontade de verdade, de uma 

verdade única (como busca a ciência) é organizada de acordo com os modos pelos quais o 

saber é visto em uma sociedade, “como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo 

atribuído” (FOUCAULT, 2009, p.17). E, na sociedade ocidental, o saber verdadeiro está 

associado à produção do discurso formulado pela ciência. Sendo que a ciência produz um 

discurso, pode-se pensar, então, em um discurso científico. 

 Esse discurso é o efeito do que se pensa e se produz sobre a ciência. Dentro dele, há 

regras, códigos e uma linguagem diferenciada, caracterizando-o. O que é dito como o 

verdadeiro, ou seja, o discurso científico acaba por desempenhar uma força e poder para 

“exercendo sobre os outros discursos – e estou sempre falando da nossa sociedade – uma 

espécie de pressão e como que um poder de coerção” (FOUCAULT, 2009, p.18). 

 

O discurso científico fabricando a anorexia 

 

 Ao problematizar os discursos científicos procuro lançar outros olhares sob a 

fabricação da anorexia, desconfiando das “grandes narrativas8” (SILVA, 2011) produzidas 

por estes na contemporaneidade, percebendo que as verdades não são universais e sólidas, 

mas sim produzidas (ou como utilizo fabricadas). Além disso, percebo que o mesmo se 

modifica ao longo da história e que a ciência é mais um produtor de verdade(s). 

 Ao interrogar sobre essas “verdades” apresentadas nos textos científicos, começo a 

“suspeitar de todo e qualquer sentido consensual” (CORAZZA, 2007), de tudo aquilo que é 

dito como algo “natural” sobre a anorexia.  

 Essa naturalização da anorexia se dá no sentido de que, no discurso científico, ela é 

apresentada como algo que sempre existiu enquanto doença, que não foi inventada, mas sim 

descoberta pela ciência que “desvela” os conhecimentos. Para compreender como foi se 
                                                 
8 Como Tomaz Tadeu da Silva aponta, as “grandes narrativas são a expressão da vontade de domínio e controle 
dos modernos” (2011, p. 112). Em outras palavras, as teorias e explicações universais buscam ser as mais 
abrangentes possíveis, mostrando um único olhar, e podem ser entendidas como “grandes narrativas”, comuns na 
ciência na modernidade. 
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naturalizando o que se entende por anorexia atualmente, se faz necessário entender que ela 

nem sempre existiu e que foi fabricada em determinado momento da história. 

 Ao analisar o recorte do jornal Chicago Journal of Nervous & Mental Disease de 

janeiro de 1874, trago aqui dois exemplos, dentre vários, de como a anorexia foi sendo 

fabricada. Segue o quadro com a notícia na integra: 

  

Anorexia Hysterica-Sir. W. Gull, na sessão da Clinical Society, 24 de outubro de 1873 
(relatado no Brit. Med. Jour. 1º de novembro), leu um artigo sobre, a primeira referida por ele 
mesmo em 1868 sob o nome de apepsia hysterica. No documento lido por ele, tinha preferido 
o nome anorexia hysterica, que tinha sido aplicada à condição pelo Dr. Lasègue, de Paris, 
como mais em consonância com os fatos; como a falta de apetite para alimentos e não falha 
de digestão , que se caracteriza a doença. A doença ocorre, principalmente, em mulheres 
jovens, com idades entre 15 e 23, e foi caracterizado por emagrecimento extremo, e foi muitas 
vezes considerada como sendo devida a tuberculose latente ou doença abdominal, ou para a 
atrofia assim chamada. Em um caso fatal, em que a morte foi devido à fome e trombose da 
artéria femoral, o post-mortem não mostrou nenhuma lesão tuberculosa  ou outra. Ele estava 
disposto a considerar a falta de apetite, devido a um estado mórbido mental, e estado histérico  
dos pneumogastrics de origem central. Ele poderia usar o termo histérica, ao nomear a 
doença, embora sem considerar a etimologia estrita da palavra, ou assumindo que os sujeitos 
desta afeição apresentam os sintomas comuns da histeria. Em relação ao tratamento, ele 
aconselhou o controle moral e alimentação: quanto à medicação por drogas como de 
importância secundária.  

Quadro 19  

  

 De acordo com a notícia, o médico William Gull muda o nome de apepsia hysterica 

para anorexia hysterica. O que é interessante notar é que, nesse momento, na sociedade 

britânica, os estudos sobre as doenças do estômago começam a ser de grande importância, 

devido aos vários casos de pessoas com dores fortes na região do abdômen (MALSON, 

1998). Os “horrores da digestão” chamam a atenção de vários estudiosos da época, sendo um 

deles William Gull, não ficando em vão o nome apepsia, que significa dificuldade habitual 

em digerir. 

 William Gull ao observar os casos de jovens mulheres que apresentavam “falta de 

apetite para alimentos e não falha de digestão” (Chicago Journal of Nervous & Mental 

Disease, 1874), fez com que, a partir dos estudos de Charles Lasègue, modificasse o nome da 

“doença” para anorexia hysterica, sendo que a palavra anorexia vem do grego e “an” significa 

“deficiência” ou “ausência de” e “orexis” denota “apetite” (CORDÁS e CLAUDINO, 2002, 

p. 3). 

                                                 
9 A tradução do texto em inglês para o português que apresento no quadro 1  é de minha responsabilidade.  
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 Além disso, a questão da hysteria, chamada de “doença da moda” na sociedade 

britânica (BRUMBERG, 1988) acompanhar a descrição da anorexia, demonstra como o 

momento histórico proporcionou que a anorexia emergisse. A hysteria significava uma 

desordem mental e moral feminina (MALSON, 1998), sendo que qualquer comportamento 

fora dos padrões sociais e culturais da época era passível de ser considerado enquanto doença.  

 O comportamento de jovens entre 15 a 35 anos começou a chamou a atenção por sua 

estranheza na época, pois ao realizarem jejuns prolongados, provocando assim o 

emagrecimento extremo, acabou por ser considerados atos fora dos padrões da sociedade 

britânica, sendo estudado, observado e descrito pelas lentes da ciência da época. Passa-se, 

assim, a patologizar uma prática social que escapava dos padrões de normalidade para aquele 

momento histórico10. 

 Ao descrever as ligações e relações entre determinados discursos que produziram o 

discurso científico sobre a anorexia, observo que não se pode pensar em uma origem para a 

mesma e muito menos levar em consideração somente o fato de o jejum e o emagrecimento 

serem considerados uma doença. Deve-se olhar como os fatos se construíram, observando o 

pano de fundo de uma sociedade que permitiu que se falasse sobre uma “doença” chamada 

anorexia. 

  

(In) Conclusões 

 

 Como ilustrei no início deste texto, busquei apresentar algumas ideias que venho 

desenvolvendo durante minha pesquisa de mestrado. O que descrevo aqui são algumas noções 

importantes para a minha dissertação, tais como: ciência, discurso e discurso científico.  

 Ao discorrer sobre essas noções que me ajudam a pensar como o discurso científico 

fabricou a anorexia na contemporaneidade, utilizo-me da genealogia foucaultiana como uma 

“noção metodológica” (NOGUEIRA, 2009) olhando a história que é contada nos jornais, 

Chicago Journal of Nervous & Mental Disease e  British Medical Journal,  analisando como 

se deu a fabricação da anorexia no final do século XIX e início do século XX. 

 Tomando a ciência enquanto produtora de um discurso científico que válida os 

conhecimentos na modernidade, procuro problematizar as grandes narrativas fabricadas pela 

ciência, compreendendo que as verdades são desse mundo, sendo uma produção humana.  

                                                 
10 Ver mais em Fasting Girls: the history of anorexia nervosa, de Joan Brumberg.  
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 Sendo assim, deixar as verdades fabricadas sobre a anorexia a partir do discurso 

científico em suspenso, penso ser uma forma não de negá-las, mas sim de mostrar que elas 

resultam de uma complexa trama discursiva que as tornou verdadeiras em determinado 

momento da história, pois as verdades não são “descobertas” ao acaso, mas resultam de 

condições de possibilidades históricas/sociais/culturais/políticas/econômicas/etc. que as 

fabricam. 
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Resumo 
O trabalho investiga possíveis relações entre a proposta do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) e a 
Abordagem Temática Freireana. O foco de estudo foi a atividade investigativa “Problema do Barquinho” 
abordada no tema “Rio Cachoeira: que água é essa?,  estruturado seguindo  os  Momentos Pedagógicos. A 
proposta foi elaborada e desenvolvida em uma escola municipal de Itabuna/BA, no 5º ano do ensino 
fundamental, no primeiro semestre de 2012. Metodologicamente, os dados foram obtidos por meio de 
gravações em áudio; diário do professor e produções dos alunos e analisados pela Análise Textual Discursiva, 
com a qual  organizou-se a categoria “relações entre a problematização e a situação-problema”. Os resultados 
iniciais apontam para a possibilidade da complementação entre a problematização freireana e a situação-
problema nas atividades investigativas, a  apropriação de alguns conceitos  físicos por parte dos alunos, bem 
como a participação ativa desses . Salienta-se que este estudo é uma análise inicial das relações entre a 
perspectiva freireana e o ENCI, necessitando de maiores aprofundamentos. 
 
 
Palavras-chave: Abordagem Temática Freireana. Ensino de Ciências por Investigação. Séries 
Iniciais. 
 
 
 
Abstract 
This paper investigates possible relationships between the proposal of Science Teaching through Investigation 
(ENCI) and the Freirean Thematic Approach. The focus of the study was the investigative activity “Boat 
Problem” discussed by the theme “Rio Cachoeira: what water is this?, structured following the Pedagogical 
Moments. The proposal was elaborated and developed in a municipal school of Itabuna/BA, in the 5th grade of 
elementary school, in the first half of 2012. Methodologically, the data were collected through audio 
recordings, teacher daily and student productions, analyzed by Discursive Textual Analysis, with which it 
organized the category of “relations between the problematization and problem-situation”. Initial results 
indicate the possibility of complementing between the Freirean problematization and the problem-situation in 
the investigative activities, the appropriation of some physical concepts by students, as well as the active 
participation of those. It should be noted that this study is an initial analysis of relations between the Freirean 
perspective and the ENCI, requiring greater insights. 
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Introdução 
 

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com a finalidade de discutir o ensino de 

Ciências, em especial da Física nas séries iniciais do ensino fundamental (SASSERON, 

2008; CAMPOS et al., 2012). Porém, estudos com foco na abordagem de conceitos físicos 

em sala de aula, neste nível escolar, ainda são incipientes quando comparados com outros 

níveis de ensino (MOZENA; OSTERMANN, 2008; FERNANDES, 2009).  

Uma grande parcela dessas pesquisas tem apresentado preocupações em torno de 

métodos utilizados pelo professor em sala de aula e a sua formação profissional. 

(PORTELA e HIGA, 2007). Neste sentido, pesquisadores vêm desenvolvendo alternativas 

que visam melhorar o ensino de ciências nos anos iniciais e suprir a carência da formação 

dos pedagogos, propondo atividades didático-pedagógicas que privilegie a construção do 

conhecimento pelos alunos, aulas mais lúdicas e prazerosas, com a utilização da 

experimentação e de situações-problemas ou desafios nas atividades de ensino investigativo 

(CARVALHO et al. 1998; SCHIEL; ORLANDI et al., 2009).  

Outros estudos nesse nível escolar destacam um ensino pautado no diálogo e na 

problematização de situações que estejam diretamente relacionadas às vivências dos 

estudantes, tendo como aporte algumas ideias de Freire (1987), a exemplo de Abegg 

(2004). Neste sentido, o objetivo deste trabalho é discutir possíveis relações e contribuições 

didático-pedagógicas entre os problemas propostos nas atividades de Ensino de Ciências 

por Investigação (ENCI) e aqueles abordados na concepção de educação freireana. Para 

isso, tomou-se como foco de estudo a atividade do “Problema do Barquinho” pautada na 

perspectiva do ENCI, proposta por Carvalho et al. (1998), a qual foi abordada no contexto 

de um tema baseado na Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2002) e estruturada de acordo com os Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991). 

 
Abordagem Temática Freireana 
 

Balizada nos pressupostos dos educadores Paulo Freire e George Snyders, a 

Abordagem Temática, definida por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) consiste 

numa perspectiva curricular, estruturada com base em temas, a partir dos quais são 

selecionados os conteúdos de ensino. Tais temas devem representar uma contradição 

social, cuja obtenção ocorre mediante o processo de Investigação Temática (FREIRE, 

1987). Desta forma, na Abordagem Temática Freireana a organização do currículo ocorre 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 595



a partir de um Tema Gerador, isto é, um tema que represente uma contradição social e 

cuja obtenção ocorre mediante o processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987).   

Delizoicov (1991) sistematiza a Investigação Temática em cinco etapas, quais 

sejam: 1ª) Levantamento preliminar: é realizado o reconhecimento da realidade da 

comunidade escolar através de dados escritos ou conversas informais; 2ª) Análise das 

situações e escolha das codificações: são escolhidas as situações que traduzem as 

contradições locais e preparadas as codificações para discussão na etapa posterior; 3ª) 

Diálogos descodificadores: os temas geradores serão obtidos através da discussão das 

codificações produzidas na etapa precedente. Essas discussões ocorrem nos círculos de 

investigação temática junto aos investigadores e representantes da comunidade escolar; 

4ª) Redução temática: neste momento os investigadores identificam, de maneira 

interdisciplinar, os conteúdos necessários para a compreensão do tema e elaboram o 

programa da disciplina; 5ª) Sala de aula: uma vez produzidos os materiais didáticos a 

equipe de educadores desenvolverá a temática em sala de aula.  

No que tange à quinta etapa da Investigação Temática, partindo da concepção 

dialógico-problematizadora de Paulo Freire, Delizoicov e Angotti (1991) propõem o 

desenvolvimento do tema em sala de aula por meio Três Momentos Pedagógicos. No 

primeiro momento, denominado de Problematização Inicial, o professor apresenta a 

situação problema de modo a promover uma discussão em que os alunos serão desafiados 

a expor as suas compreensões acerca da problemática em questão. Nesta etapa o professor 

atua como mediador do diálogo, direcionando as discussões para o problema sem 

apresentar explicações prontas, e poderá identificar os conhecimentos prévios dos alunos. 

No segundo momento, denominado Organização do Conhecimento, o professor irá 

desenvolver junto aos alunos os conhecimentos necessários para a compreensão do tema, 

por meio dos conhecimentos científicos. Na terceira etapa, denominada Aplicação do 

Conhecimento, agora munidos dos conhecimentos científicos, o professor retorna ao 

problema inicial de modo a esclarecer as dúvidas pertinentes e a aplicação dos 

conhecimentos trabalhados em outras situações regidas pelos mesmos princípios. 

 

A Problematização na Perspectiva Freireana e a Situação-Problema no Ensino de 
Ciências por Investigação (ENCI) 
 

a) Problematização na perspectiva freireana 

O termo problematização baseado em Freire (1987) está relacionado às situações 

significativas que emergem da realidade dos alunos e/ou da comunidade escolar. De acordo 
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com este educador, a problematização inicia-se antes mesmo do ato educativo, ou seja, na 

busca pelos temas geradores. É importante destacar que a prática dialógica favorece a 

problematização e esta necessariamente depende do diálogo, logo, pode-se afirmar que sem 

diálogo, não há problematização, pois enquanto “a concepção bancária nega a dialogicidade 

como essência da educação e se faz antidialógica; [...] a educação problematizadora [...] 

afirma a dialogicidade e se faz dialógica” (FREIRE, 1987, p. 78). 

O termo problematização comumente utilizado nas aulas de ciências, como 

sinônimo de resolução de listas de problemas de lápis e papel e exercícios, retirados do livro 

didático ou preparada pelo professor, não caracteriza o termo na perspectiva freireana, 

como aponta Delizoicov (2001). De acordo com este autor, a ressignificação do termo 

problematização numa abordagem freireana está diretamente relacionada a uma situação-

limite5 que apresenta uma contradição social vivenciada pelos educandos.  Além da escolha 

adequada do problema pelo professor, Delizoicov (2001) destaca que a utilização da 

problematização numa dimensão pedagógica permite que o educador identifique os 

conhecimentos prévios dos alunos e as limitações das explicações deles, gerando a 

necessidade de articular a problematização a um novo conhecimento. Deste modo, a 

finalidade da problematização é “propiciar um distanciamento crítico do educando ao se 

defrontar com o conhecimento que ele já possui e, ao mesmo tempo, propiciar alternativa de 

apreensão do conhecimento científico” (DELIZOICOV, 2001, p. 143).  

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) ressaltam que a problematização inserida 

na dinâmica dos Momentos Pedagógicos tem como objetivo apresentar as situações reais 

que estão envolvidas no tema proporcionando um momento de questionamento, ou seja, 

configurando uma situação problemática que precisa ser superada. Nesta ocasião, é possível 

identificar os conhecimentos prévios dos alunos propiciando o seu afastamento crítico sobre 

os diversos pontos de vistas das situações discutidas em sala de aula, e ainda tem o intuito 

de gerar uma necessidade no aluno de querer agregar outros conhecimentos que antes ele 

não possuía. 

Em suma, a problematização na perspectiva freireana envolve uma situação da 

vivência do aluno que representa um problema de contradição local (FREIRE, 1987) e 

que necessita ser considerado como ponto de partida de atividades didático-pedagógicas a 

serem desenvolvidas em sala de aula (GEHLEN; MALDANER e DELIZOICOV, 2012).  

                                                 
5 No entender de Freire (1987), essas situações são barreiras que impedem os sujeitos de enxergarem os problemas do 
seu entorno de forma crítica. Deste modo, o educador ressalta que é nas relações com o mundo e com os outros, que 
os homens conseguem ultrapassar essas barreiras. 
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b) Situação-Problema na perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação 

De acordo com Zômpero e Laburú (2011) as propostas de atividades investigativas 

podem ser encontradas na literatura por meio de diversas denominações, tais como: inquiry; 

aprendizagem por descoberta; resolução de problemas; projetos de aprendizagem e ensino 

por investigação. Os autores afirmam que além da polissemia do termo há também distintas 

abordagens para o ensino dessas atividades. Porém, destacam que é possível encontrar 

características em comum sob os pontos de vistas de diversos autores, quais sejam: 
[...] deve haver um problema para ser analisado, a emissão de hipóteses, um 
planejamento para a realização do processo investigativo, visando a obtenção de 
novas informações, a interpretação dessas novas informações e a posterior 
comunicação das mesmas (ZÔMPERO e LABURÚ, 2011, p. 74).  
 

Azevedo (2006) ressalta que é preciso que uma atividade de investigação faça 

sentido para o aluno e o motive a estudar o fenômeno que lhe é apresentado. Deste modo, é 

fundamental a presença do problema em torno do que será estudado (AZEVEDO, 2006). 

Para Campos et al. (2012), a resolução de situações-problemas nas atividades investigativas 

têm “uma capacidade motivadora que instiga o aluno a buscar estratégias para solucionar 

determinado desafio, além do desejo de alcançar um bom resultado, mesmo que isso não 

aconteça” (p. 5). Para Schiel e Orland et al. (2009), os questionamentos ou situações-

problemas tem como objetivo fazer com que o professor identifique o que os alunos já 

sabem a partir das hipóteses levantadas por eles, bem como  auxilia na organização do 

trabalho em sala de aula. Os autores entendem que essas questões ou situações podem ser 

suscitadas pelos professores ou pelos próprios alunos, durante a atividade em sala de aula.  

As atividades investigativas possibilitam o desencadeamento de distintas ações 

cognitivas, como a manipulação de objetos, questionamento da atividade, aprender a lidar 

com os erros, observação, expressão e comunicação, verificação de hipóteses (CAMPOS, et 

al., 2012),  as quais estão diretamente envolvidas na formação e desenvolvimento de 

conceitos científicos pelos alunos. Em síntese, as situações-problemas, abordadas no 

contexto do Ensino de Ciências por Investigação, a serem solucionadas pelos alunos estão 

relacionadas a um estudo conceitual de determinado objeto ou fenômeno que pode vincular-

se ao cotidiano do aluno.  

   

Desenvolvimento da atividade: “Problema do Barquinho”  

A atividade do “Problema do Barquinho”, proposta por Carvalho et al. (1998), foi 

realizada no contexto do tema “Rio Cachoeira: que água é essa?”, organizado seguindo a  
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perspectiva freireana. Para seleção e elaboração do tema, realizou-se uma adaptação do 

processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987), utilizando-se três etapas: 

Levantamento Preliminar, Redução Temática e Desenvolvimento em Sala de Aula.  

A problemática da poluição das águas do Rio Cachoeira da cidade de Itabuna/BA 

representa uma contradição social vivenciada pelos sujeitos, uma vez que o despejo 

inadequado de lixos nas ruas e nos córregos dos bairros em que abrange a comunidade 

escolar representa uma situação-limite que necessita ser superada e transformada pela 

população itabunense. Esses problemas sinalizam que a comunidade desconhece que tais 

atitudes contribuem para a poluição dessas águas. Neste sentido, discutir essa temática em 

aulas de Ciências/Física nas séries iniciais possibilita que as crianças e a comunidade 

escolar reflitam sobre a situação do rio, bem como tomem consciência dos problemas sócio-

ambientais da poluição das águas do Rio Cachoeira.   
Após a identificação do tema, realizou-se a Redução Temática, no contexto do 

Grupo de Estudos sobre a Abordagem Temática no Ensino de Ciências (GEATEC)6 da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, em que foram selecionados alguns conceitos de 

Física, Química e Biologia, necessários para compreender a temática em questão. Após a 

seleção dos conceitos foram elaboradas e desenvolvidas dez atividades didático-

pedagógicas em uma escola municipal da cidade Itabuna-BA, com alunos do 5º ano do 

ensino fundamental, com idades entre 9 e 10 anos. A implementação das atividades na 

disciplina de Ciências se deu no período de maio a junho de 2012, enfocando as áreas da 

Física, Química e Biologia de modo a contemplar o currículo interdisciplinar de Ciências 

preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). No que tange às 

aulas de Física, foram desenvolvidas três atividades experimentais: “Flutua ou Afunda” 

(SCHIEL e ORLAND et al.,2009), “Problema do Barquinho” e “Problema da Pressão” 

(CARVALHO et  al., 1998), as quais foram organizadas por meio dos Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991). 

 A atividade do “Problema do Barquinho” tem como objetivo aproximar as crianças 

de alguns conhecimentos físicos por meio da resolução de situações-problemas, para que os 

estudantes tomem  consciência das variáveis envolvidas nesta solução (CAPECCHI e 

CARVALHO, 2000), características da perspectiva do ENCI.  

Contudo, seguindo a perspectiva freireana, é necessário que as atividades 

trabalhadas façam parte da vivência dos alunos e que as situações significativas envolvidas 

                                                 
6 Este grupo é composto por uma mestranda formada em Pedagogia, três alunos do curso de licenciatura em Física, 
coordenado por uma docente da área de Ensino de Física do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas. 
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no tema sejam problematizadas. Esses problemas devem ser o ponto de partida durante o 

processo de ensino aprendizagem. Deste modo, salienta-se que o estudo do barquinho 

proposto em sala de aula tem haver com o contexto dos alunos, pois no Rio Cachoeira é 

possível encontrar canoas, balsas que são utilizadas por alguns pescadores, apesar da 

poluição. A presença dessas embarcações neste rio é fundamental para estabelecer relações 

com a realidade dos educandos, visto que não é qualquer barquinho que está sendo 

problematizado, mas sim, é aquele que faz parte de uma contradição social apresentada nas 

águas poluídas desse rio e que é vivenciado por toda a população itabunense.  

Nesse sentido, abordou-se a atividade do “Problema do Barquinho” (CARVALHO 

et al., 1998), seguindo a dinâmica dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV e 

ANGOTTI, 1991), com o intuito de discutir alguns conceitos físicos em torno da flutuação 

dos barcos que ainda são encontrados no Rio Cachoeira, apesar da sua degradação. Os 

dados foram obtidos por meio de gravações em áudio, Diário do Professor (PORLÁN e 

MARTINS,1997) e produções de alunos, bem como analisados de acordo com a Análise 

Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI,  2011). A categoria a priori identificada para 

analisar os dados, até o momento, foi “relações entre a Problematização e a Situação-

Problema”. Segue a atividade do “Problema do Barquinho”, organizada por meio dos 

Momentos Pedagógicos.    

 

Problematização Inicial: 
 

Durante a problematização inicial, que tem como objetivo problematizar as 

contradições sociais vivenciadas pelos alunos a fim de conhecer suas ideias, concepções e 

seus conhecimentos a respeito da problemática (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991) foi 

solicitado que os alunos observassem atentamente a Figura 1 que representa um pescador 

no Rio Cachoeira e respondessem em grupo a seguinte questão: “Por que as canoas, os 

barcos e navios que são feitos de material pesado conseguem boiar na água? O quê faz com 

que eles afundem ou flutuem?” 
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Figura 1 – pescador no Rio Cachoeira 

Organização do Conhecimento:  

 

Na Organização do Conhecimento que tem como foco a sistematização pelo 

professor dos conhecimentos dos alunos por meio da inserção de conceitos científicos 

previamente estabelecidos, com o intuito de levá-los a responder as problematizações 

iniciais, compreendendo o tema trabalhado (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991), foi 

utilizada a atividade “Problema do Barquinho” proposta por Carvalho et al. (1998), com o 

intuito de trabalhar de maneira introdutória alguns conhecimentos físicos, tais como massa, 

volume e densidade. Esta atividade encontra-se estruturada de acordo com algumas etapas 

de modo a contemplar a perspectiva do ENCI: 1) o professor propõe o problema; 2) ação 

dos alunos sobre os objetos para ver como eles reagem; 3) ação dos alunos sobre os objetos 

para obtenção do efeito desejado; 4) tomada de consciência de como foi produzido o efeito 

desejado; 5) os alunos explicam a causalidade do fenômeno; 6) confecção do relatório 

através da escrita e do desenho; 7) relação da atividade com o cotidiano dos alunos.  

A atividade do “Problema do Barquinho” atendeu essas etapas, em que o professor 

propôs o seguinte problema: “Como será que a gente faz para construir um barquinho que, 

na água, consiga carregar o maior número de pecinhas sem afundar?” A atividade tem 

como objetivo levar os alunos a solucionarem uma situação-problema envolvendo a 

investigação empírica em torno de um objeto físico. A proposta consiste em construir um 

barco de papel alumínio de forma com que consiga carregar o maior número de pecinhas 

(arruelas) em sua superfície sem que ele afunde. A resposta para esse problema seria a 

construção de um barquinho, em formato de uma balsa, o qual possui uma superfície plana 

com laterais estreitas. Os alunos deveriam distribuir as massas (arruelas) uniformemente 

fazendo com que o barquinho ficasse em equilíbrio.  

No inicio da Organização do Conhecimento organizou-se os alunos em grupos, aos 

quais foram entregues os seguintes materiais: 1 bacia, 20 arruelas, 6 pedaços de papel 
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alumínio. Ao propor o desafio, os alunos em grupo, foram convidados a agirem sobre o 

objeto, construindo pequenos barcos e testando-os sobre a água. Neste momento, foi 

observado que os mesmos criavam suas hipóteses utilizando apenas um único modelo de 

barquinho que foi de dobradura. Problematizou-se quais eram os tipos de embarcações que 

eles já conheciam ou que já viram flutuando sobre as águas do Rio Cachoeira. Esse 

questionamento levou os alunos a construírem outros formatos, a exemplo de canoas e 

balsas, uma vez que alguns estudantes se reportaram para atividades que presenciam no seu 

dia-a-dia, a exemplo da presença dos pescadores no rio, o transporte de mercadorias em 

embarcações pequenas e o perigo das pessoas se afogarem quando os barcos afundarem. 

Após os grupos resolverem o problema, recolheram-se os materiais para dar início as 

discussões dos resultados perguntando para cada equipe como foi que eles solucionaram o 

desafio e por que somente a balsa quadrada conseguia carregar todas as pecinhas. Em 

seguida, houve a complementação do professor sobre as discussões da atividade com o 

intuito de introduzir alguns conceitos físicos, tais como massa, volume e densidade e de 

organizar os conhecimentos das crianças.  

Aplicação do Conhecimento:  

 

Neste terceiro momento foi retomada a problematização inicial com os alunos a fim 

de que eles pudessem responder à luz de alguns conhecimentos físicos trabalhados na 

atividade. Carvalho et al. (1998,p.85) propõem que o “professor coordene as discussões 

para que os alunos relacionem situações de seu cotidiano com o problema resolvido na 

atividade”. Deste modo, durante a retomada da problematização, foi possível relacionar a 

atividade com o cotidiano dos alunos na aplicação do conhecimento e em seguida, foi 

solicitado para que cada aluno registrasse seus entendimentos em forma de um relatório 

escrito e/ou desenho.  

 

Relações entre a Problematização e a Situação-Problema 

 

Durante a implementação da atividade do “Problema do Barquinho”, muitos alunos 

insistiam em fazer apenas o modelo do barquinho de dobradura, mesmo quando os 

pesquisadores chamavam a atenção para tentar construir um de outro jeito, a exemplo desta 

fala: “tio disse que é pra fazer de outro tipo” (A10), “A gente só sabe desse!” (A11). 

Porém, em meio a essa dificuldade foi preciso que os pesquisadores inserissem nesse 

momento um outro questionamento, dessa vez, relacionado às vivências dos alunos, quando 
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se problematizou  “ pensem em uma outra forma de barco [...] no Rio Cachoeira a gente vê 

muito o que?”. A presença deste problema relacionado à realidade permitiu que os 

conhecimentos das crianças fossem ampliados de maneira significativa, de forma tal que 

uma grande parte delas conseguiram lembrar de outros tipos de embarcações, a exemplo da 

canoa e da balsa, apresentada nas expressões a seguir: “Tia, nós fizemos uma canoa!”(A9). 

“Tia, tem aquele também que é quadrado...” (A5 se remete ao formato da balsa).  Ainda 

que alguns alunos tivessem levado um tempo para pensar sobre os tipos de embarcações 

presentes no Rio Cachoeira, em geral os resultados foram satisfatórios no sentido de que os 

mesmos conseguiram se engajar mais na busca pela solução da situação-problema.  

Ao estruturar esta atividade do “Problema do Barquinho” no contexto da 

Abordagem Temática Freireana mediante os Momentos Pedagógicos, foi possível tecer 

algumas relações inicias entre essa perspectiva e o ENCI.  Um dos aspectos mais 

importantes e defendidos pela Abordagem Temática Freireana e pelo ENCI é a utilização 

de problemas nas atividades didático-pedagógicas. Porém, como foi discutido nos tópicos 

anteriores, a concepção epistemológica do termo problematização7 na perspectiva freireana 

se difere da concepção do termo situação-problema na abordagem do ENCI. Na 

Abordagem Temática Freireana o problema se encontra atrelado a um tema que esteja 

diretamente ligado aos problemas vivenciados pelos estudantes ou pela comunidade escolar, 

os quais devem gerar no aluno a necessidade de conhecer mais, de modo que eles percebam 

que a sua solução exige um conhecimento científico que ainda não detém (DELIZOICOV, 

2001). No ENCI a situação-problema se vincula a um problema em torno de algum objeto 

ou fenômeno ligado ou não ao cotidiano do aluno, o qual requer a conceituação científica 

para ser resolvido através da experimentação investigativa (CARVALHO et al., 1998).  

De acordo com Delizoicov (2001), durante a Organização do Conhecimento o saber 

científico pode ser abordado sob variadas estratégias que o professor considera adequada 

naquele momento, as quais podem envolver textos de divulgação científica, produção 

escrita, utilização de tecnologias de informação e comunicação (GEHLEN, MALDANER e 

DELZOICOV, 2012). O autor afirma que tais estratégias de ensino servem para auxiliar o 

professor a trabalhar a conceituação científica, identificada como fundamental para uma 

compreensão dos conceitos envolvidos nas situações que estão sendo problematizadas. 

Portanto, esse é o momento adequado para se trabalhar as situações problemas de 

investigação empírica, tal como sugeridas por Carvalho et al. (1998), nas quais as soluções 

                                                 
7 Destaca-se que o termo problematização, no contexto do Ensino de Ciências, é polissêmico. Isto é, apresenta 
diferentes concepções e entendimentos (GEHLEN, 2009). 
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exigem a conceituação científica. No caso específico do “Problema do Barquinho”, a 

manipulação dos alunos sobre o objeto verificando o como e o porquê deles reagirem em 

determinada forma, a tomada de consciência dos efeitos produzidos, a socialização dos 

resultados e a discussão pelo professor são fundamentais nesse momento. Já na Aplicação 

do Conhecimento além do professor retomar as questões trabalhadas durante a 

Problematização Inicial para verificar se os alunos se apropriaram dos conceitos científicos, 

o professor poderá explorar os entendimentos dos estudantes, buscando a generalização da 

conceituação e dos problemas (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002). É 

neste momento que também é possível desenvolver a etapa de relacionar a atividade com o 

cotidiano do aluno e a confecção do relatório em forma de escrita e desenho, proposto por 

Carvalho et al. (1998). 

Em vista do exposto, é possível estabelecer uma complementaridade inicial entre a 

proposta do ENCI e a Abordagem Temática Freireana, no sentido de que a problematização 

freireana ao ter como foco uma situação da vivência dos estudantes e, portanto, 

contextualizada, pode ser inserida nas atividades do ENCI, assim como as situações-

problemas propostas pelo ENCI, ao apresentarem procedimentos sistemáticos para 

trabalhar conceitos científicos, a exemplo das etapas das atividades experimentais de 

Carvalho et al. (1998), em que há um foco maior em torno do objeto ou fenômeno natural 

pode ser abordada no contexto da Organização do Conhecimento e da Aplicação do 

Conhecimento dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991).  

Defende-se, assim, a necessidade da abordagem de propostas didático-pedagógicas 

contextualizadas para os anos iniciais do ensino fundamental, no sentido de que as 

situações-problemas, propostas pelo ENCI, necessitam estar subordinados à Abordagem 

Temática Freireana (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002). De acordo com 

Freire (1987), o ponto de partida do processo de ensino aprendizagem deve ser a 

problematização de contradições sociais vivenciadas pelos sujeitos e esse aspecto, que é 

fundamental no âmbito da educação formal, pode contribuir na organização de atividades 

que contemplem situações-problemas propostas pelo ENCI.  

 

Considerações Finais 
 

Embora alguns pesquisadores que defendem o Ensino de Ciências por Investigação 

tenham chamado atenção para a importância de inserir aspectos vinculados ao cotidiano dos 

alunos nas suas propostas de atividades didático-pedagógicas (CARVALHO et. al., 1998; 
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SASSERON, 2008; PEREIRA; SOARES e ANDRADE, 2011), constata-se que suas 

iniciativas de relacionar as situações-problemas ao contexto da realidade dos alunos ainda 

são incipientes. Portanto, destaca-se que, apesar de perspectivas distintas, é possível 

complementar essas duas abordagens de ensino no sentido de que a problematização 

caracterizada dentro dos pressupostos da Abordagem Temática Freireana pode potencializar 

a situação-problema proposta nas atividades baseadas no ENCI, assim como as situações-

problemas podem ajudar a trabalhar os conceitos científicos no contexto da organização do 

conhecimento, de modo a potencializar o processo de ensino aprendizagem.  

Ressalta-se que trabalhar a atividade do Barquinho articulado à resolução de um 

problema em torno das situações reais vivenciadas pelos alunos, possibilitou uma 

participação ativa das crianças e o engajamento das mesmas nas atividades, não só na etapa 

da experimentação estruturada dentro da Organização do Conhecimento, mas sim durante a 

Problematização Inicial e a Aplicação do Conhecimento. Além dos alunos vivenciaram o 

contato com alguns conceitos físicos de maneira introdutória (massa, volume, densidade) 

devido à faixa etária cognitiva, alguns conseguiram utilizar esses conhecimentos durante o 

registro das atividades. Isso de fato demonstra que a atividade do Barquinho organizada 

seguindo os Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1991) além de 

oportunizar um ensino mais reflexivo, possibilita a apropriação de conceitos científicos 

menos distante da realidade concreta do aluno. Cabe salientar que o presente estudo é uma 

análise inicial das relações entre a perspectiva freireana e o Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI), necessitando de maiores aprofundamentos. 
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Resumo 
Nosso trabalho apresenta um projeto realizado pelo Núcleo de Estudos em Epistemologia e Educação – 
NUEPEC, atuando junto a uma escola municipal da cidade de Rio Grande – RS, buscando assim, apresentar às 
series iniciais do ensino fundamental, os conteúdos de ciências, através de atividades de pesquisa, nas quais os 
próprios alunos escolheram seus temas, sempre relacionados com o ensino de ciências. A escolha dos alunos 
para a pesquisa foi relacionada a fauna e flora de Rio Grande. As atividades desenvolvidas tiveram como 
objetivo colaborar para a aprendizagem e compreensão das diversas formas de pesquisa, e também, aproximar a 
fauna local dos conhecimentos dos alunos. Os alunos se mostraram extremamente interessados nas atividades, 
visto que foi selecionado por eles próprios. Como resultados consideramos produtivo o envolvimento, a 
participação e o posicionamento crítico-reflexivo da professora e dos alunos envolvida no projeto. 
 

 

Palavras-chave: Séries iniciais. Ciências. Pesquisa. Fauna.  

 

 

Abstract 
Our paper presents a project undertaken by the Center for Studies in Epistemology and Education - NUEPEC, 
working with a school from the city of Rio Grande - RS, thus seeking to present the first grades of elementary 
school science content through research activities, where students chose their own themes, always related to 
science education, the focus of our project. This activity aimed to contribute to learning and understanding of 
various forms of research, and also bring the knowledge of their local fauna, since the students selected the local 
fauna as references for their research, using a video past the school. Students were extremely interested in the 
activities, since he was selected by themselves. As a result we consider productive involvement, participation 
and critical-reflexive positioning of the teacher and the students involved in the project. 
 

 

Situando o Estudo e o Grupo 

 

Nossas atividades de pesquisa vinculam-se ao projeto desenvolvido em quatro escolas 

da rede municipal do município de Rio Grande, Núcleo de Estudos em Epistemologia e 

Educação em Ciências na Universidade Federal de Rio Grande/FURG. Conhecido como 

NUEPEC, este núcleo trabalha atualmente no subprojeto, escola, ensino-aprendizagem, 
                                                 
1 Acadêmica do 4º ano do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Rio Grande- FURG E-mail: junanal-
34@hotmail.com  
2 Orientadora do Trabalho, Professora e Pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande- FURG. E-mail: laviniasch@gmail.com 
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formação de professores e índices de avaliação produzindo uma rede de intercâmbio no 

ensino de Ciências pertencente ao Observatório da Educação, com apoio da CAPES. Este 

projeto tem como objetivos de ampliar e fortalecer as relações Universidade - escola; 

valorizar a iniciação em ciências como um processo essencial aos exercícios sociais de leitura, 

oralidade e escrita, ao sucesso escolar, mundo do trabalho e ao pleno exercício da cidadania; 

possibilitar também o intercâmbio entre licenciandos em formação inicial com rede básica 

para troca de experiências com contribuição para formação continuada dos mesmos e também 

conhecer as práticas pedagógicas de ensino e de aprendizagem de Ciências na escola 

socializando tais práticas.  

Neste trabalho, discutiremos as atividades vêm sendo desenvolvidas numa escola 

municipal de ensino fundamental, participante do projeto que se encontra na periferia da 

cidade de Rio Grande, num bairro conhecido pela estrutura precária e que também apresenta 

um elevado nível de violência e dificuldades financeiras, o que limita alguns alunos de certos 

recursos.  

O grupo desse projeto constitui-se de três professoras e três estagiarias. E nossa 

metodologia de organização no grupo vem ativamente se desenvolvendo através de reuniões 

semanais para discussão e preparo das atividades desenvolvidas junto as professora das 

escolas. Nesses encontros discutimos sobre referenciais teóricos e também relatamos os 

avanços e dificuldades encontradas nas atividades realizadas com os alunos, e também novas 

possibilidades para melhor contribuir para o aprendizado dos alunos. Em nossas atividades 

enfocamos na breve apresentação das ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, e 

como estas formas, podem acrescentar no aprendizado, tendo como foco os saberes que não 

se restringem apenas a escola, mas envolve vários métodos alternativos de ensino 

proporcionando alternativas e possibilidades de aprendizados. 

Em relação a estes princípios do ensino de Ciências para as séries iniciais, escolhemos 

enfocar no trabalho deste ano, a pesquisa como forma de aprendizagem de ciências pelos 

alunos, pois como define Lima (2004, p.33), a pesquisa: 
 

Tem o propósito de explicar alguns aspectos da realidade, para assim, ser 

possível agir, intervir sobre ela, identificando os problemas, formulando, 

experimentando, avaliando e aperfeiçoando alternativas de solução, em 

situação real, com a intenção de contribuir para o aperfeiçoamento continuo 

dessa realidade. 
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É neste viés, que transcorrerá nossa proposta de intervenção na escola, identificando 

os erros e os acertos e, ao mesmo tempo, tentando na melhor forma contribuir para um melhor 

aprendizado nos alunos através da pesquisa, ensinando aos alunos a pesquisar para aprender, 

independentemente de suas limitações iniciais. Entendemos é claro que nem todos artifícios 

estão tão disponíveis para os alunos de nossa escola como para alunos de renda mais 

favorecida. Os alunos da escola em questão em sua maioria não contam com computadores 

com acesso a internet, livros e TVs a cabo, como consequência da baixa renda que a maioria 

das famílias apresenta.  

O foco principal é no aprender ciências através de pesquisas efetuadas pelos próprios 

alunos da escola. Através das dificuldades encontradas pelos alunos, e com o objetivo de 

ensina-los a procurar mais e entender mais sobre determinado assunto   percebemos a 

necessidade de apresenta- lós às diferentes formas de pesquisas, e aos diferentes locais de 

onde essas pesquisas podem ser realizadas, independentemente de ter ou não, as opções acima 

relatadas.  

 

Um pouco sobre as atividades 

 

As atividades, no grupo de alunos que acompanhamos nesta escola, vêm sendo 

desenvolvida junto à turma do 4° ano desde o segundo semestre de 2011.  No ano de 2011 

nossas atividades estavam mais relacionadas com as práticas no ensino de ciências, onde 

elaboramos atividades práticas com os alunos, como por exemplo, a importância da 

composteira e como utilizamos o produto da composteira. Nessa atividade foi proposto uma 

salada de fruta, onde os alunos ajudaram na preparação e após a preparação utilizamos as 

cascas das frutas para a construção da composteira, a atividade foi efetuada com êxito, pelo 

nosso grupo, porém pela falta de tempo, pois começamos as atividades apenas no segundo 

semestre do ano, não ocorreu uma atividade completa, pois não conseguimos fazer os devidos 

acompanhamentos da composteira, como a utilização do produto da composteira. Visto essas 

dificuldades que encontramos no ano de 2011, reorganizamos nossas atividades, para que 

possamos observar melhor os resultados. 

      Então, neste ano de 2012 começamos em março, inicialmente com uma discussão 

com os pequenos do que é ciências para eles e foram questionados sobre o que entendiam 

como ciências.  

Em seguida, partimos para as atividades de pesquisa com os alunos. Essa atividade 

originou se através de uma necessidade dos alunos de aprender a pesquisar, a partir de três 
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questionamentos: o que é pesquisa? onde se faz pesquisa? e quem faz a pesquisa? Estas 

dúvidas apareceram no desenrolar das atividades que eram anteriormente propostas pela 

professora, através da curiosidade expostas pelos alunos sobre fauna e flora da região de Rio 

Grande. Como esta temática, abrigada dentro das ciências, se tornou o foco a princípio do 

nosso trabalho, resolvemos que os alunos os pesquisassem. Porém, ao percebemos as 

dificuldades e carências que os alunos apresentavam, mudamos o foco inicial do nosso 

trabalho, para apresentarmos a eles, como se faz uma pesquisa e da importância de 

pesquisarmos, visto a deficiência do ato de pesquisar constatado nos alunos. É importante 

salientar que estas escolhas sempre foram feitas relacionando com a atividade proposta pela 

professora articulando o projeto com os conteúdos que a professora tem proposto em seu 

cronograma.  

Começamos então, unindo a atividade proposta que é intitulada como Conhecendo a 

fauna e a flora da nossa região, com a importância da realizar a pesquisa e principalmente 

compreender o que é pesquisar. Segundo Moraes (2011, p. 81),  

 
Do ponto de vista do professor, a pesquisa é um modo de estimular a 

utilização de procedimentos científicos para a construção e reconstrução do 

conhecimento dos alunos. É modo de os alunos serem desafiados a irem 

além do que já sabem, atingindo conhecimentos mais complexos, com 

capacidade de se assumirem sujeitos e cidadãos de forma mais plena. Ao 

desafiar seus alunos a pesquisar, o professor dá-lhes oportunidades de 

compreenderem e participarem de modo mais intenso em que vivem. 

 

No caso específico do nosso trabalho, o tema gerador era fauna e flora, visto que a 

professora tinha esse conteúdo para ser explanado com os alunos. Concordamos com este 

conceito de pesquisa, pois, estimulando a curiosidade dos alunos, em um assunto que eles 

mesmos escolheram e queriam aprender mais é muito mais interessante e motivador. Os 

alunos escolheram a fauna local da região em que vivem e especificamente alguns animais os 

quais, tinham mais curiosidade, pois todos já conheciam esses animais, ou pelo menos em 

algum momento já tinham ouvido falar, e se mostraram extremamente curiosos para saber 

mais. Como já dito, os animais escolhidos fazem parte da fauna local da cidade de Rio Grande 

e foram: a capivara o jacaré do papo amarelo e também o cisne do pescoço preto entre outros.  

Para orientar a pesquisa, no primeiro momento foi reproduzido um vídeo que contava 

e demonstrava a fauna característica da cidade de Rio Grande. A partir desse momento, os 
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alunos se empolgaram e queriam saber mais de um determinado animal. Então, a turma foi 

divida então em grupos, conforme sua preferência pelo determinado animal. Já nos pequenos 

grupos eles foram questionados se queriam saber mais sobre o animal em questão, e a 

resposta foi sim. A partir desse momento, avisamos a eles que deveriam pesquisar sobre o 

determinado animal, questionamos então se eles sabiam o que era pesquisa. As respostas 

foram inúmeras e para organizar essas respostas, montamos um quadro com a ajuda dos 

próprios alunos representado na figura 1.   

 

 
        Figura 1 – cartaz elaborado com os alunos sobre pesquisa. 

Ao desenrolar das nossas atividades, mostramos aos alunos que existem várias formas 

de pesquisa, e que não é só os cientistas e os pesquisadores que fazem pesquisa propriamente 

dita. Qualquer um pode realizar uma pesquisa, a partir de um estímulo próprio ou indagado 

sobre algum tema que pode partir do professor, a fim de estimular a investigação e o pensar 

do aluno. Segundo Moraes, Galiazzi e Ramos (2002, p. 10),  

 

A pesquisa em sala de aula é uma das maneiras de envolver os sujeitos, 

alunos e professores, num processo de questionamento de verdades 

implícitas nas formações discursivas, propiciando, a partir daí, a construção 

de argumentos que levem a novas verdades. 

 

Com isso, a união de professores e alunos, é propiciada a discussão e argumentação, 

tornando a atividade mais atrativa e rica de questionamentos. Conectando nossa atividade com 

o que pensam Moraes, Galiazzi e Ramos, unimos os conhecimentos que os alunos já 
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continham, com o interesse em saber mais sobre o determinado assunto enriquecendo assim, 

seus conhecimentos. Segundo Demo (1997) 

 
A pesquisa inicia-se pelo questionamento reconstrutivo. Quando o professor 

de ciências pretende envolver seus alunos em pesquisa na sala de aula deve 

desafiar seus alunos a questionarem conhecimentos que já construíram 

anteriormente, pôr em duvida o que já sabem, visando saber mais, visando 

solucionar problemas relacionados a esse conhecimento. Isso pode ser feito 

em diferentes temas, abrangendo todo o programa de conteúdos. Os grandes 

temas podem ser escolhidos pelo professor a partir do programa, mas os 

conteúdos específicos, os problemas e perguntas a serem investigados 

deverão ter a participação dos alunos na sua definição. 
 

Como diz Demo, a pesquisa inicia se pelo questionamento reconstrutivo, ou seja, 

unindo conceitos novos de um determinado assunto com os que os alunos já contam, de suas 

vivências de mundo, reconstruindo seus conceitos anteriores ou acrescentando conceitos. Ao 

longo de nossa atividade existe muito essa reconstrução, pois todos os animais pesquisados 

pelos alunos, são nativos da região, ou seja, alguma coisa eles já sabiam, apenas precisavam 

complementar através de mais pesquisa.  

  Para um segundo momento, levamos os alunos a pesquisarem em diferentes locais 

que não necessariamente deveria ser em um laboratório, pois esse era o conceito que os 

alunos mantinham sobre a pesquisa e o local que se faz pesquisa. Tendo desmistificado a ideia 

de que somente pesquisadores e cientistas fazem pesquisa e que eles próprios, os alunos, 

também poderiam fazer pesquisas, seguimos para a discussão dos locais em que se pesquisa. 

Através da nossa atividade de pesquisa, possibilitamos aos alunos aprenderem que fazemos 

pesquisa em qualquer ambiente. E então, conduzimos nossas atividades aos diversos 

ambientes e materiais como na sala de informática, nas revistas, nos livros didáticos e nos 

vídeos. E ainda, por último, utilizamos a saída de campo, que pode ser um simples olhar mais 

específico, no próprio ambiente em que vivem os animais pesquisados, coletando assim todas 

as informações disponíveis, confirmando o que diz Moraes (2011, p. 85); 
 

O momento de procura de respostas também pode implicar em ir a livros, 

revistas especializadas e outros espaços em que informações úteis possam 

estar disponíveis. Constitui, especialmente, momento para o professor 

estimular o uso de computadores e, exploração de endereços diversos na 
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internet capazes de ajudarem a responder aos problemas propostos. Nesse 

processamento de diversos tipos de conhecimentos, se favorece o 

reconhecimento pelo aluno de que a construção do conhecimento é 

empreendimento coletivo e laborioso, envolvendo diferentes pessoas e 

instituições, ás quais é preciso dar o devido crédito.    
 

Assim, utilizamos de todos os mecanismos (livros, revistas, internet, vídeo) ao longo 

das atividades de pesquisa dos grupos sobre os animais escolhidos para demonstrar aos 

alunos, as formas de se pesquisar e procurar respostas as suas dúvidas.  

Por fim, os alunos uniram todas as informações, que ao longo das atividades foram 

coletadas nas diferentes propostas de pesquisa, aprendendo a selecionar o que consideravam 

mais importante, como as características específicas de cada animal, como por exemplo, 

alimentação, tamanho e também o habitat. Essa capacidade de aprender a julgar o que tem 

importância para a pesquisa e o que não tem foi bem salientado pelas professoras.  

Como conclusão dessa etapa, os alunos trabalharam ativamente na confecção de 

cartazes, com todos os resultados da pesquisa. Moraes (2011, p.87), salienta que “um 

momento importante na pesquisa é a analise de informações e dados que tenham sido 

coletados ao longo do processo”. As perguntas conduzem á reunião de uma diversidade de 

dados e informações para ajudarem a encontrar respostas, respostas essas que lá no início da 

atividade apareciam e que agora através da pesquisa reconstrutiva, uniu os conhecimentos que 

eles já tinham com os resultados da pesquisa.   

 

  
Figura 2 - Cartaz elaborado pelos alunos jacaré             Figura 3 - Cartaz elaborado pelos alunos Tuco - Tuco  

 

 

 

 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 614



Considerações Finais 
 

 

Os resultados atingidos, por meio da realização das atividades da prática de pesquisa, 

superaram as expectativas do nosso grupo. Foram muito produtivos o envolvimento, a 

participação e o posicionamento crítico-reflexivo da professora envolvida no projeto, e 

principalmente dos alunos envolvidos. Também o crescimento e o envolvimento de todo 

nosso grupo do núcleo pela proposta lançada de refletir e compreender os atuais desafios da 

Educação, pensando juntas em propostas e ideias para um melhor aproveitamento da teoria 

para a prática do docente no ensino de Ciências. Considerando as teorias direcionadas à área 

de Educação, foi também possível e construtiva a troca de experiências entre licenciandos e as 

realidades encontradas na escola, como as dificuldades de ensinar os anos iniciais, a discussão 

sobre as teorias, sobre as práticas docentes e sobre o como relacionar de maneira satisfatória a 

teoria e a prática, visando ao aprimoramento do ato de educar, aprender, pesquisar e construir. 

Para os alunos, o resultado também foi extremamente positivo, o ato de pesquisar favoreceu 

não só, o aprendizado e a importância da pesquisa, mas como o ato de pensar e escrever.  
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O APRENDER NA ESCOLA: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 
MEMORIZAÇÃO E POSSÍVEIS TRANSFORMAÇÕES  

 
 
 

Vânia de Morais Teixeira Dias1 
 
 

 

Resumo 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir das contribuições proporcionadas pela disciplina Análise Textual 
Discursiva, que, ao constituir-se como uma comunidade aprendente, dedicou-se a compreender o aprender. Para 
isso, buscou-se dialogar sobre as diferentes teorias da aprendizagem, trazendo para a discussão tanto os 
conhecimentos empíricos sobre o aprender como os diferentes teóricos que discutem o tema. Assim, foi possível 
produzir unidades de significado que foram posteriormente categorizadas. Dentre as categorias emergentes do 
processo analítico, este texto aborda uma delas, que é o aprender na escola. O argumento aqui discutido é de que 
o ensino na escola deveria priorizar a aprendizagem significativa, valorizando os conhecimentos prévios dos 
alunos e promovendo a reorganização dos conhecimentos cotidianos com as contribuições dos conhecimentos 
científicos, conectando-os com o mundo da vida e permitindo a tomada de decisões mais acertadas. No entanto, 
o que percebemos é que a memorização ainda é uma constante no âmbito escolar, o que, para nós, não 
potencializa a aprendizagem. Parece-nos ser essencial pensar em outra forma de ensinar na escola, que considera 
a voz do aprendiz e, para isso, é necessário elaborar diferentes currículos escolares e promover uma formação 
docente que ensina outros modos de ser professor.  
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem escolar. Aprendizagem significativa. Memorização. 
 
 
 
Abstract   
This work was developed from contributions of the Discursive Textual Analysis course, which, by constituting 
itself as a learning community, is dedicated to understanding learning. To do so, we dialogued about the different 
theories of learning, discussing both the empirical knowledge on learning as well as the different theories that 
discuss the issue. Thus, it was possible to produce units of meaning that were subsequently categorized. Among 
the emerging categories of the analytical process, this paper addresses one, which is learning in school. The 
argument discussed here is that education in school should prioritize significant learning, valuing the prior 
knowledge of students and promoting the reorganization of everyday knowledge with the contributions of 
scientific knowledge, connecting them with the world of life and enabling the most rightful decisions to be made. 
However, what we perceive is that memorization is still a constant in school, which, for us, hampers learning. 
For us it seems essential to think of another way to teach in schools, considering the voice of the learner. 
Therefore, it is necessary to develop different scholar curricula and promote techniques that teach teachers other 
ways to be teachers. 
 
 
Keywords: School learning. Significant learning. Memorization. 
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Introdução 

 

Este texto é resultado das discussões promovidas na disciplina Análise Textual 

Discursiva, ofertada no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Muito mais do que uma disciplina, o grupo 

constituiu-se em uma comunidade aprendente do aprender, disposta a pensar sobre o 

aprender, e que, ao fazê-lo, aprendeu no coletivo.  

Nossa proposta inicial foi pensar, afinal, o que é aprender? Na tentativa de responder 

a esse questionamento, sem a intenção de expressar uma verdade, já que as verdades estão 

sempre em movimento (MORAES & GALIAZZI, 2007), o grupo movimentou-se 

intensamente com a intenção de alimentar um caldeirão de ideias, através da produção de 

Unidades de Significado empíricas sobre o aprender. Utilizar a Análise Textual Discursiva 

potencializa o coletivo, em que cada um expressa as suas compreensões sobre o tema e traz 

para o diálogo diferentes teóricos, construindo e reconstruindo argumentos, produzindo, 

assim, um trabalho que contou com a participação de muitos sujeitos. 

Com o caldeirão transbordando, nosso próximo movimento foi o de categorizar esses 

conhecimentos, o que nos possibilitou explicitar nossas novas compreensões sobre o 

aprender, que correspondem aos diferentes metatextos produzidos. Assim como a Fênix, ave 

que ressurge de suas cinzas, recriamos conhecimento a partir do que anteriormente 

conhecíamos (MORAES & GALIAZZI, 2007). A partir disso, podemos dizer que aprender 

exige atenção, reflexão, construção e reconstrução de significados, interesse, necessidade, 

motivação, emoção. Aprender é biológico, fisiológico, psicológico. Aprendemos através da 

escrita, da pesquisa, do coletivo, da linguagem, da participação social e da relação com o 

outro.  

Nosso ponto de partida, então, foi considerar que a aprendizagem é um fenômeno 

complexo, e que envolve diferentes exigências e diferentes formas de aprender. Por essa 

razão, considerando que as unidades foram produzidas e as categorias foram propostas 

intuitivamente por sujeitos que pesquisam a educação, sendo em grande parte professores, 

uma das categorias emergentes da análise foi o aprender na escola. 

No entanto, consideramos que o aprender no âmbito escolar apresenta suas 

particularidades, com um ensino que geralmente prioriza a memorização de conteúdos e que 
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ainda hoje pouco se utiliza dos conhecimentos prévios dos alunos. A escola precisa aprender a 

ser um lugar de acolhimento, afeto e respeito à individualidade na maneira de aprender do 

aprendiz. Isso não retira a importância da exigência de metas a serem estabelecidas para 

aprender, aliado a objetivos claros a serem perseguidos em situações de aprendizagem, 

quando se busca por uma aprendizagem significativa e não a memorização.  

Pensamos ser necessário esclarecer a nossa própria concepção de conhecimento, 

para, então, avançarmos na ideia de aprendizagem escolar como aprendizagem significativa. 

Podemos pensar no conhecimento como uma maneira de ler o mundo e transformá-lo, como 

diria Freire (2009). Embora aprendizagem e conhecimento não sejam equivalentes, uma vez 

que a aprendizagem transforma conhecimentos, ambos são sempre processos, intermináveis, 

impossíveis de fechamento, mas que nos possibilitam compreender o mundo, a nós mesmos e, 

fundamentalmente, nos permitem tomadas de decisões coerentes. 

O aprender, então, significa transformar conhecimentos que potencializam tomadas 

de decisões. Por exemplo, poderíamos pensar em um xampu anticaspas, composto por 

chumbo e que o seu uso contínuo poderia ocasionar determinadas patologias. No entanto, a 

decisão por usar por períodos prolongados ou não se constitui individual no sentido de 

compreender a respeito deste processo. Por essa razão, pensamos que o aprender potencializa 

tomadas de decisões mais consistentes no nosso dia-a-dia, quando aliamos conhecimentos 

científicos e conhecimentos cotidianos ou empíricos. 

Pensar sobre o aprender constitui-se num exercício epistemológico desafiador, pois 

potencializa a construção de uma proposta que agrega a compreensão que temos a respeito do 

processo de ensino e aprendizagem na escola, uma vez que, como afirma Moraes (2007, p. 

20) "O conceito de aprender é de fundamental importância no processo de ensino-

aprendizagem. Os resultados da ação docente dependem do modo como os professores 

compreendem que os alunos aprendem". 

Dadas às considerações iniciais, abordaremos neste texto a importância em levar-se 

em consideração, não unicamente, mas principalmente, no que concerne aprendizagem 

escolar, os conhecimentos prévios dos sujeitos que se movimentam no aprender, o que, a 

nosso ver, permite conectá-lo ao mundo da vida, permite uma aprendizagem significativa, que 

é de longo prazo e possibilita tomada de decisões mais acertadas. Na segunda parte do texto, 
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em contraposição a aprendizagem significativa, discutimos a memorização, como processo 

mecânico de decorar os conteúdos escolares que, para nós, não potencializa a aprendizagem.  

A Escola e a Aprendizagem Significativa 

 

Ao aprender, quando interagimos com o objeto do conhecimento, nossa mente 

organiza os saberes novos e os já existentes. Esta organização e sistematização dos saberes 

levam-nos a aprender mais sobre as coisas. Portanto, a generalização está sempre presente no 

desenvolvimento de conceitos, mas ela se transforma, passando de um processo inicialmente 

rudimentar a um processo de ordem superior, que envolve a sistematização. Por isso, a 

aprendizagem que fecunda no âmbito das experiências escolares remete à questão das 

relações entre os conhecimentos ditos cotidianos e científicos. Segundo Góes & Cruz (2006, 

p. 34 - 35), a diferença entre eles se deve ao fato de pertencerem a diferentes processos,  

Enquanto os conceitos espontâneos são elaborados nas situações de 
utilização da linguagem, nas relações cotidianas, os científicos tornam-se 
acessíveis principalmente nas relações escolarizadas, pela mediação 
deliberada e explícita de um adulto que visa a aquisição pela criança de 
conhecimentos sistematizados.  

Portanto, é na escola que o aluno deveria reorganizar o seu conhecimento cotidiano 

com a contribuição dos conhecimentos científicos. Isso não quer dizer que o conhecimento 

cotidiano, o primeiro conhecimento, que é de senso comum, seja menos importante do que o 

conhecimento científico. O que dizemos é que existem situações do dia-a-dia que são 

problemáticas, como a decisão de continuar utilizando um xampu anticaspa que contém 

chumbo. Para tomar essa decisão, recorremos a conhecimentos que são específicos, 

científicos, como os advindos da química e da biologia. Com esses conhecimentos específicos 

podemos compreender aspectos que antes não eram observados por nós, como saber que o 

chumbo é um metal pesado tóxico que se acumula em organismos vivos. Assim, conectamos 

o cotidiano da vida ao cotidiano escolar.  

Além disso, é necessário organização na forma de aprender, com novos 

conhecimentos sendo acrescidos e integrados aos conhecimentos prévios dos alunos. Dessa 

maneira, os novos conhecimentos são aprendidos de uma forma mais efetiva. Ao valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos, estamos inserindo o seu contexto, o seu ambiente 

imediato, o que permite dar significado para a aprendizagem. Sobre o conhecimento prévio, 

Moreira (2000, p. 4) diz que: 
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Sabemos, também, que o conhecimento prévio é, isoladamente, a variável 
que mais influencia a aprendizagem. Em última análise, só podemos 
aprender a partir daquilo que já conhecemos. David Ausubel já nos chamava 
atenção para isso em 1963. Hoje, todos reconhecemos que nossa mente é 
conservadora, aprendemos a partir do que já temos em nossa estrutura 
cognitiva. Como dizia ele, já nessa época, se queremos promover a 
aprendizagem significativa é preciso averiguar esse conhecimento prévio e 
ensinar de acordo. 

Apesar de existirem vários estudos ressaltando a importância em se levar em conta os 

conhecimentos prévios dos alunos para que a aprendizagem escolar seja significativa, isso 

ainda é pouco observado na prática docente. Os conhecimentos, na maioria das vezes, estão 

soltos, desconectados da vida, do mundo do aluno:  

A princípio não há nenhuma razão para as atividades escolares não serem 
selecionadas entre as que as crianças já dominam, enquanto 
sistematicamente introduzir aquelas que ainda não foram desenvolvidas. 
Entretanto, na prática, as atividades e modos de discurso que tendem a ser 
privilegiadas na escola são precisamente aquelas menos familiares a crianças 
de classes sociais periféricas; como resultado, uma situação é criada na qual 
essas crianças se tornam em desvantagem educacional (WELLS, 1999, 
p.40). 

É importante lembrar que o processo de ensino e aprendizagem acontece em função 

da intencionalidade pedagógica dos professores, quando esses levam em conta as experiências 

vividas pelos estudantes, trazendo assim aspectos concernentes as suas histórias de vida. O 

conhecimento torna-se mais significativo para os estudantes quando há um processo de 

construção e (re)construção do conhecimento, o que gera aprendizagem em função das 

interações com o outro, pois se constitui num processo coletivo. 

Outro aspecto fundamental da aprendizagem significativa é que o aprendiz deve 

apresentar uma predisposição para aprender. Ou seja, “para aprender significativamente, o 

aluno tem que manifestar uma disposição para relacionar, de maneira não arbitrária e não 

literal, à sua estrutura cognitiva, os significados que capta dos materiais educativos, 

potencialmente significativos, do currículo" (MOREIRA, 2000, p.6). Assim, cada aprendiz 

faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio (PELIZZARI et. 

al. 2002, p. 38). 

O papel do professor na sala de aula é trabalhar os conceitos espontâneos dos alunos, 

de forma a possibilitar novos conhecimentos, tornando-os conscientes e sistematizados. É 

uma forma de valorizar os conhecimentos prévios e as experiências que os alunos já trazem 

consigo, fruto de suas histórias sociais e culturais. O aluno deixa de ser um receptáculo 
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passivo de conhecimentos, mas utiliza os conhecimentos que já têm significado para ele. 

Através da sistematização do seu conhecimento, ele percebe semelhanças e diferenças nos 

significados das coisas, reorganizando e reagrupando o conhecimento que já possuía 

acrescido aos novos conhecimentos. Nessa lógica, o aluno é o verdadeiro arquiteto de seu 

conhecimento: 

Sabemos que a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação 
cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse 
processo, que é não literal e não arbitrário, o novo conhecimento adquire 
significados para o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, mais 
diferenciado, mais elaborado em termos de significados, e adquire mais 
estabilidade (MOREIRA, 2000, p.4). 

Seria importante que no espaço escolar se priorizasse uma aprendizagem 

significativa, fazendo com que o conhecimento anterior, advindo do cotidiano dos alunos, 

fosse transformado por conhecimentos mais completos. Ao saber mais e melhor sobre as 

coisas, decidimos não apenas que xampu usar, mas somos capazes de tomar atitudes mais 

conscientes, somos capazes de compreender o mundo. Ao aprender mais, conhecemos alguns 

porquês e, principalmente, inventamos novos porquês.  

A Memorização na Escola e Possíveis Transformações  

 

Na aprendizagem mecânica, ou memorização realizada na escola, as novas 

informações não tendem a permanecer por longos períodos na estrutura cognitiva do aluno, 

ele serve, fundamentalmente, para passar em avaliações, e assim que essas são realizadas, o 

conhecimento memorizado é quase que imediatamente esquecido. Ao ensinar mecanicamente, 

os conceitos são soltos, as palavras, quando fora do contexto do aprendiz, são palavras sem 

sentido. 

Na escola, ainda são muitas as salas de aula que tem na fala do professor a voz da 

autoridade, que dita verdades e transmite novos conhecimentos, desconsiderando os saberes 

que os alunos já possuem. É necessário pensar outra forma de aprender e de ensinar, um 

diferente modo de ser professor, que ouve e considera a voz dos aprendizes. É necessário 

pensar um currículo que, ao invés de listar conteúdos, se preocupe em promover a 

participação e as experiências do aluno para que, assim, seja participante ativo de sua 

aprendizagem.  
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Portanto, em um universo contrário à aprendizagem significativa, como já vimos, 

está a memorização. “Esse tipo de aprendizagem, bastante estimulado na escola, serve para 

passar nas avaliações, mas tem pouca retenção, não requer compreensão e não dá conta de 

situações novas" (MOREIRA et. al, 2000, p. 5). Na aprendizagem mecânica, o aluno, ao 

conhecer um novo conceito, não é capaz de relacioná-lo com nenhum outro que já possuía, 

por diferentes razões, esse novo conhecimento apenas “incorpora-se na estrutura cognitiva do 

estudante de uma forma arbitrária, não substantiva” (MACHADO & OSTERMANN, 2006, p. 

8).  

Como exemplo disso, podemos lembrar novamente o caso do uso de xampu 

anticaspa que contém chumbo. O aluno que memoriza que o chumbo é identificado como Pb, 

que tem número atômico 82, com massa atômica igual a 207,2 u, que pertencente ao grupo 14 

ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos, pouco aprende sobre o elemento 

chumbo e não seria capaz de decidir por continuar usando o xampu ou não. Não que não 

consideremos essas informações necessárias, mas se não estiverem relacionadas à vida do 

educando, elas não passam de informações que somente serão úteis para passar na prova, isso 

porque "aprender uma nova palavra é mais difícil se a proposta é memorizá-la numa lista ao 

invés de incluí-la em atividades significativas" (WENGER, 1998, p.266).  

É claro que, ao incluir novos conhecimentos em atividades que sejam significativas 

ao aprendiz, é necessário considerar o nível de desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no 

aprender, como lembra Vygotsky (2007, p. 104 - 105): 

Cada assunto tratado na escola tem a sua própria relação específica com o 
curso do desenvolvimento da criança, relação essa que varia à medida que a 
criança vai de um estágio para outro. Isso nos leva diretamente a reexaminar 
o problema da disciplina formal, isto é, a importância de cada segmento em 
particular do ponto de vista do desenvolvimento mental global. 

Esse mesmo autor afirma que o aprendizado escolar não acompanha o 

desenvolvimento das crianças. Por isso, Concordamos com Wenger (1998, p. 272) ao dizer 

que "um currículo poderia ser um itinerário transformativo de experiências e participação ao 

invés de uma lista de assuntos", assim como o tempo do processo de ensinar deveria 

preocupar-se mais com a própria aprendizagem do que com o vencer os conteúdos 

programáticos (SILVA, 2009). 

 Além de pensar em diferentes currículos para a escola, que considerem também as 

experiências dos alunos e que se preocupem mais com a aprendizagem, precisamos pensar 
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também em uma formação docente que prepare o professor para esse novo ensinar-aprender. 

A sala de aula tradicional ainda coloca a fala externa do professor como a fala da autoridade e 

do lugar do conhecimento a ela expressa um modo de formar professores que irão imitar este 

modelo, por isso é importante aprender outros modos de ser professor:  

Ainda se ensinam “verdades", respostas "certas", entidades isoladas, causas 
simples e identificáveis, estados e "coisas" fixos, diferenças somente 
dicotômicas. E ainda se "transmite" o conhecimento, desestimulando o 
questionamento. O discurso educacional pode ser outro, mas a prática 
educativa continua a não fomentar o 'aprender a aprender' que permitirá à 
pessoa lidar frutiferamente com a mudança, e sobreviver (MOREIRA, 2000, 
p.3). 

Por essa razão, a aprendizagem escolar tem sido muitas vezes um processo 

mecânico, que não questiona, onde os conhecimentos são transmitidos e os alunos os 

decoram, sendo esquecidos mais tarde. É necessário que os professores usem abordagens 

diferentes para que a aprendizagem seja efetiva. Demo (2004) lembra-nos que o aluno precisa 

elaborar toda semana, em vez de ficar escutando o professor, tomando nota do que diz ou 

escreve no quadro, copiar a apostila ou o livro didático, o aluno deve ser levado a produzir 

textos próprios, começando do começo, utilizando-se de seus saberes prévios. 

Um grande desafio, particularmente nas ciências, é superar o ensino que se baseia na 

resolução mecânica de exercícios, aplicação de fórmulas e muita repetição. Dessa forma o 

aluno não aprende a usar esses conceitos em diferentes contextos, não sabe resolver 

problemas diferentes em situações da vida real. As situações cotidianas não são controladas, 

elas são inesperadas, esse ensino não prepara o aluno para ser um cidadão crítico e 

participativo, capaz de tomar decisões que melhorem a sua vida. Quando a aprendizagem é 

significativa, ele saberá usar um novo conceito aprendido nas mais diferentes situações. 

Não se pode garantir o que um sujeito aprende. Não é no responder de uma questão 

de prova sobre determinado assunto que temos a garantia de que o aluno aprendeu, neste caso, 

ele aprendeu a resolver aquela questão corretamente.  Para saber o que alguém aprende é 

preciso que o avaliador esteja imerso na aprendizagem daquele sujeito. Por isso é tão 

necessário investir na formação de professores, sujeitos fundamentais para o ensinar-aprender 

na escola capazes de transformar a aprendizagem mecânica em aprendizagem significativa. 

Considerações Finais 

 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 623



A partir do caldeirão de ideias, nos propomos a construir diferentes conhecimentos 

sobre o aprender a aprender. Das cinzas, da destruição e reconstrução, fizemos ressurgir a 

Fênix, através da Análise Textual Discursiva. Questionamos o que já sabíamos e construímos 

novos conhecimentos. Nesta trama densa, que é o aprender, propomos um aprender na escola 

que supera a memorização. Isso porque memorizar não nos faz questionar, não nos desafia a 

aprender mais e sempre mais. Apostamos em uma aprendizagem significativa no âmbito 

escolar ao trazer para as salas de aula os conhecimentos prévios dos aprendizes. Pensamos 

que todos nós somos carregados de conhecimentos e é no âmbito escolar que esses 

conhecimentos devem ser valorizados, incorporando a eles conhecimentos científicos e, 

assim, permitindo-nos resolver situações do dia-a-dia com mais coerência e sabedoria. 

Aprender com o mundo, no mundo, agir sobre ele e transformá-lo, deixando as marcas da 

nossa aprendizagem.  
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O ENSINO DE CIÊNCIAS E A LEITURA: ALGUMAS ARTICULAÇÕES NAS 
SÉRIES INICIAIS 

 

 Patrícia Silva da Silva1 
Lavínia Schwantes2 

 
Resumo 
Esse trabalho tem como objetivo salientar a importância do ensino de ciências, assim como da leitura e 
interpretação nas séries iniciais, pois o ensino de ciências depende da leitura, da escrita e da compreensão para 
ser bem sucedido. Se os alunos nos primeiros anos escolares não aprenderem a ler e escrever de forma correta, e 
a interpretar o que leem e escrevem, não é possível ensinar ciências. O aluno precisa compreender as 
informações que recebe, para assim aprender a fazer uma análise crítica do que está aprendendo e do mundo que 
vive. Para que isso ocorra é necessário que a leitura seja trabalhada não somente na escola, mas mesmo antes da 
criança ingressar na escola, ela já deve ser incentivada a ler, desenvolvendo seu senso crítico diante das situações 
propostas, em casa para se habituar ao mundo da leitura. Encontramos atualmente alunos que são considerados 
leitores, mas apenas realizam uma função mecânica de decodificação de símbolos, pois não compreendem o que 
leem, não conseguem interpretar as informações que estão sendo oferecidas, e assim não conseguem 
compreender e desenvolver uma opinião, o senso crítico importante e necessário para viver e compreender a 
sociedade em que estão inseridos. Esse texto faz uma breve menção a importância da leitura, e como a leitura 
alavanca o aprendizado do ensino de ciências, quando realizada de forma a desenvolver a compreensão e do que 
está sendo lido pelo leitor. Além de também citar a importância do ensino de ciências no mundo atual, 
explicando e ensinando as crianças a compreender os fenômenos e transformações do meio, da sociedade, do 
mundo que vive, para assim visualizar e compreender os problemas e as soluções possíveis já existentes e poder 
dessa forma pensar em prevenções para futuros, que virão com a evolução natural da atualidade que vivemos. 

Palavras- chave: Ensino de ciências. Leitura. Interpretação. 

 

Abstract 
This paper aims to highlight the importance of science education, as well as reading and interpretation in the 
early grades because science education depends on reading, writing and understanding to exist. If students in the 
first years of school do not learn to read and write correctly, and interpret what they read and write, we cannot 
teach science. The student must understand the information it receives, so to learn to do a critical analysis of 
what the world is learning and living. For this to occur it is necessary that the reading is not only worked in 
school, but even before children enter school, she should be encouraged to read, developing their critical 
thinking on the proposed situations at home to get used to the world of reading. We find students who are 
currently considered readers, but only perform a mechanical function of decoding symbols, because they do not 
understand what they read, cannot interpret the information being offered, and so fail to understand and develop 
an opinion, critical thinking important and necessary to live and understand the society in which they live. This 
text provides a brief mention of the importance of reading, like reading and learning leverage of science 
education, when performed in order to develop understanding and being read by the reader. In addition to also 
cite the importance of science education in today's world, explaining and teaching children to understand the 
phenomena and transformations of the environment, society, the world you live, so as to visualize and 
understand the problems and possible solutions existing besides being able to think in this way for future 
prevention, which will come with the natural evolution of today we live.  

 

Keywords: Science education. Reading. Understanding. 
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O ensino de ciências e a leitura  

O ensino de ciências pode ser considerado semelhante ao ensino da leitura nas séries 

iniciais, pois ambos têm o intuito de despertar na criança a curiosidade do conhecimento, a 

vontade de descobrir coisas novas, e promovem experiências que modificam o modo de ver o 

mundo. 

 Ensinar ciências é estimular a curiosidade e a pesquisa nos alunos, pois os assuntos 

trabalhados são instigantes, mostrando aos alunos que a ciência não é apenas coisa de 

laboratório e cientista, mas que está presente no cotidiano de todas as pessoas. Contudo, nos 

anos iniciais, a dificuldade na leitura e na interpretação pelos alunos se apresenta como um 

fator que dificulta o ensino de ciências. Quando a criança não consegue ler e interpretar os 

textos propostos nas aulas de ciências, assim como nos outros conteúdos, se torna mais difícil 

aprofundar os assuntos trabalhados.  

A leitura é a primeira pilastra que forma as bases da educação formal de uma pessoa, por 

isso a necessidade de, desde cedo, a criança aprender a ler e escrever. Aprender a ler, não é 

apenas aprender a decodificar símbolos, aprender a ler é aprender uma forma ampla de 

compreender o meio em que vive. Assim aos poucos compreender as diversidades existentes 

no mundo, formando indivíduos críticos e reflexivos diante das leituras que vão se 

apresentando, e da própria sociedade em que vivem. Como Souza (1992, p.22) afirma: 

Leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através de 
uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com as 
circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um 
determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão 
particular da realidade. 

A leitura é uma atividade muito importante, não somente no ensino de ciências, mas em 

todas as outras disciplinas. É a partir da leitura que a criança compreende que está sendo 

apresentado na escola. É claro que as explicações orais dos professores são importantes, mas é 

na leitura que o ensino se concretiza, pois nesse momento se cria uma ligação entre o que foi 

falado e o que será guardado como informação. Constatações essas que os educadores fazem a 

partir das práticas e as vivências em sala de aula.  

Freire (1986) já enfatizava que a leitura é fator importante na formação de um cidadão 

crítico e integrado à sociedade, essa leitura não é apenas a aprendida na escola, a leitura como 

um todo é aprendida na vida. As leituras de mundo que cada indivíduo possui mesmo as 

crianças, antes de ingressarem na escola são fundamentais para a formação do indivíduo. E as 
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crianças, quando ingressam na escola, já possuem uma primeira leitura do seu mundo, da 

realidade em que vivem, e isso não deve e não pode ser deixado de lado, quando se inicia a 

alfabetização formal na escola. 

O processo de aprender a ler difere de criança para criança, cada uma tem seu tempo e 

seu modo de aprender, não se pode esperar que todas de uma turma, por exemplo, irão 

aprender no mesmo tempo e da mesma forma. Esse processo também recebe muita influência 

externa, ou seja, da família do meio em que vive a criança, esse é um fator importante e 

colaborador no aprendizado das crianças. A família, os pais, os adultos em volta serão os 

primeiros incentivadores da leitura e, por que não dizer os primeiros a ensinar as crianças a 

ler. O que faz desse estímulo externo fator de grande importância para o aprendizado da 

criança. 

 Quando a criança cresce em volta de pessoas que têm o hábito da leitura, e que 

incentivam esse hábito, o processo de aprender a ler se torna mais fácil, por já estar habituada 

com os textos, com a escrita, e principalmente pelo despertar da curiosidade da vontade de ler. 

É preciso desde cedo incentivar a leitura na vida da criança, ler para ela enquanto ela não sabe 

sozinha, ler com ela durante o processo em que ela ainda está aprendendo, pois assim 

despertará a curiosidade e o entusiasmo natural da criança para a leitura. Além de estimular o 

gosto pela leitura, algo importante na vida de qualquer pessoa, pois só assim se estará 

ajudando na construção de um indivíduo com percepção crítica e reflexiva sobre o meio que 

está inserido. Segundo Bamberger (1995, p.92), “o hábito e o gosto pela leitura é um processo 

que começa em meio a família e amigos e se concretiza na escola, e assim se propagando para 

a toda a vida”. O mesmo não acontece com crianças que crescem em lares nos quais não 

existem leitores, pois as crianças se habituam a ver as pessoas que não leem ou não mostram 

interesse pela leitura, logo assimilam que se aqueles adultos não necessitam da leitura, elas 

também não necessitarão, não desenvolvendo interesse em aprender a ler. Nesses casos as 

crianças não conseguem perceber que a leitura é uma atividade que poderá lhe proporcionar 

diversas emoções, uma atividade prazerosa. 

Nas séries iniciais que se formam os cidadãos de amanhã, indivíduos conscientes dos 

acontecimentos ao seu redor. Nesse intuito o ensino de ciências mostra as modificações do 

mundo, e ensina as crianças, que já são partes integrantes e ativas da sociedade, a pensar, 

raciocinar sobre os problemas e as soluções do mundo. 
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Por essa importância na vida das pessoas, o ensino de ciências deve ser trabalhado, 

assim como a leitura, desde o começo da vida escolar, e para que isso ocorra de forma 

eficiente, é necessária uma parceria com a leitura. A criança aprenderá ciências, na maior 

parte do tempo através de textos, como em todos os assuntos que são trabalhados na escola. E 

nada adianta trabalhar um texto com a criança se ela apenas ler, mas não compreender o que o 

texto quer dizer. Para o entendimento, e aqui ressaltemos o ensino de ciências, é necessário 

que o aluno entenda a mensagem que o texto está trazendo. 

Se falarmos de alfabetização científica, estaremos falando da leitura, pois como serão 

passados os conhecimentos senão através dos textos. É claro que não descartamos outros 

métodos, como a oralidade e os experimentos, tão importantes no ensino de ciências. Apenas 

ressaltamos a importância que a leitura tem em todos os sentidos. 

A quantidade de informações que chegam às crianças é grande, mas elas passam na 

mesma velocidade que chegam, rápido, sem ficarem guardadas como deveriam. Muitas vezes 

falamos em aula sobre assuntos conhecidos dos alunos, mas são informações que eles estão 

registrando apenas naquele momento, ouvem e depois quando perguntados já não lembram 

mais. E a leitura no ensino de ciências aparece como um modo de registro mais duradouro, 

pois quando os alunos leem sobre determinado assunto, depois eles ficam como um arquivo 

na memória, onde guardam as informações, assim com atividades a práticas. Eles demonstram 

lembrar mais facilmente fazendo relação com o que leram e praticaram. 

O ensino de ciências proporciona ao aluno entender diversos fenômenos, que atuam na 

sua vida diária, e as transformações do mundo. Não podemos tratar alfabetização apenas 

como ensinar a ler e escrever. Devido a essa importância do ensino de ciências, percebemos 

que: 

O Ensino de Ciências nas séries iniciais deve procurar conservar o espírito 

lúdico das crianças, o que pode ser conseguido através da  proposição de 

atividades desafiadoras e inteligentes. As experiências devem ser de tal 

espécie que promovam uma participação alegre e curiosa das crianças, 

possibilitando-lhes o prazer de fazerem descobertas pelo próprio esforço. 

Assim, o ensino de Ciências estará integrando mundo, pensamento e 

linguagem, possibilitando às crianças  uma leitura de mundo mais consciente 

e ampla, ao mesmo tempo em que auxilia numa efetiva alfabetização dos 

alunos. (MORAES 1995, p. 14) 
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Esse trabalho tem como objetivo discutir a importância da leitura e da interpretação de 

textos no ensino de ciências nas séries iniciais, constatação feita através de um trabalho de 

observações e planejamentos desenvolvidos para turmas de terceiro ano de uma escola da rede 

pública municipal da cidade do Rio Grande. Frente às dificuldades demonstradas pelos alunos 

com a leitura e a interpretação, as autoras deste texto começaram a pesquisar métodos que 

auxiliassem eles a ler, escrever e interpretar os textos trabalhados não somente no ensino de 

ciências, mas nas outras disciplinas trabalhadas nesse ano escolar, e, por conseguinte nos anos 

posteriores. 

O projeto do Observatório de ciências articulando ensino de ciências, leitura e 

interpretação. 

No projeto “Escola, ensino- aprendizagem, formação de professores e índices de 

avaliação: produzindo uma rede de intercâmbio no ensino de Ciências” do Observatório de 

ciências, grupo integrante do NUEPEC (Núcleo de Estudos em Epistemologia e Educação em 

Ciências) da Universidade Federal do Rio Grande, trabalhamos com a discussão e aplicação 

de metodologias para o ensino de ciências nas séries iniciais, e fazendo planejamentos e 

observando as respostas dadas pelas crianças, percebemos que a dificuldade na leitura e na 

interpretação dificulta o entendimento dos alunos nas aulas de ciências.  

No ensino da leitura, principalmente no começo, deve ser valorizado os 

conhecimentos trazidos pelos alunos, pois se os textos, por exemplo, que serão trabalhados 

com os alunos, tiverem relação com o que já conhecem, se identificarem com a realidade dos 

alunos, fará com que eles se sintam mais a vontade para o processo da aprendizagem, uma vez 

que se sentem familiarizados com os assuntos propostos, maior será o rendimento do ensino.  

Segundo Barbosa (1991, p.119) “se o assunto é pouco familiar para o leitor, a leitura se torna 

lenta, dificultando a compreensão”, sendo assim o ensino da leitura, como nas demais 

matérias, inclusive no ensino de ciências deve partir do que o aluno já conhece, para um 

universo maior de conhecimento. 

Para a leitura se tornar um hábito na vida de uma pessoa, principalmente da criança, é 

preciso ser um ato prazeroso, e para isso deve-se começar oferecendo textos acessíveis, como 

histórias em quadrinhos, contos e textos próximos a sua realidade, construindo uma 

identificação entre a criança e a leitura. Uma experiência que tem se mostrado eficaz, são 

textos com linguagens próximas à realidade dos alunos, as autoras no projeto que trabalham 

com duas turmas de terceiros anos, percebendo essa necessidade começaram a produzir os 
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textos didáticos, referentes aos assuntos abordados em sala de aula. Esse trabalho tem trazido 

bons resultados porque as crianças se identificam com as histórias e a linguagem, mostrando 

maior interesse na leitura e interpretação, para entender o que elas estão dizendo. Sobre isso 

Zilberman (2003, p. 16) diz que: 

A sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto 
pela leitura, assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura 
literária, não podendo ser ignorada, muito menos desmentida sua utilidade. 
Por isso, o educador deve adotar uma postura criativa que estimule o 
desenvolvimento integral da criança. 

A leitura não pode ser imposta, como algo obrigatório para as crianças, pois nesse caso 

não despertará nelas o interesse e o prazer, mas uma obrigatoriedade que ficará associada a 

uma ação imposta e desagradável, fazendo com que toda a leitura seja uma ação cansativa e 

pesada, que com certeza não é o objetivo de nenhum educador comprometido. 

Segundo Terzi (2002, p.14) “o fato de a criança estar inserida  numa cultura letrada tem 

uma influência positiva em seu progresso em leitura nas primeiras séries escolares”. O que 

não significa que, segundo o autor, que crianças que não tem esse incentivo não terão um bom 

desempenho na aprendizagem da leitura. O incentivo à leitura muito facilita na aprendizagem, 

mas sem ele a criança também tem plena capacidade de aprender a ler, desde que estimulada 

adequadamente, papel esse que quando não começa em casa, fica todo sob a responsabilidade 

da escola. Também aqui registramos que muitas das crianças com que trabalhamos no projeto 

não têm esse incentivo em casa, algumas vezes por dificuldades dos pais que não estudaram 

ou então não têm tempo para auxilia-las, mas percebemos a maior dificuldade dessas crianças 

em comparação com outras que têm esse auxilio familiar.  

Tempos atrás, a criança para aprender a ler, apenas necessitava conhecer as letras e saber 

identificá-las em textos, formando assim as sílabas e as palavras. A interpretação nesses casos 

era um objetivo secundário, pois uma vez que o aluno conseguia identificar as letras, formar 

sílabas e palavras, ou seja, ler as palavras no texto, já era considerado leitor. Hoje percebemos 

que isso não basta, a interpretação do que o aluno lê é imprescindível para o entendimento dos 

assuntos tratados, pois quando trabalhamos um texto e pedimos que daquele texto o aluno 

retire informações para, por exemplo, fazer um cartaz com as ideias principais do texto, tal 

atividade só terá êxito se o aluno interpretou e compreendeu o que leu, caso contrário se torna 

uma atividade fazia que não alcançará objetivo algum. Essa afirmação se baseia em uma 

experiência vivenciada pelas autoras em sala de aula, onde foi solicitado que a partir de textos 
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variados sobre a importância da água, os alunos deveriam ler e depois fazer cartazes com as 

ideias principais, que seriam apresentadas para toda a turma. O que percebemos foi que, 

devido a dificuldade de ler e interpretar, eles procuravam palavras-chave nos textos, e falavam 

daquelas palavras como se fossem a ideia principal dos textos. Esse é um dos casos onde a 

dificuldade na leitura e na interpretação dificultou na aprendizagem dos assuntos de ciências. 

 Atualmente o pensamento a esse respeito é diferente, pois sabe ler aquele que consegue 

sim identificar os símbolos, as sílabas e as palavras, mas também entender o que estas 

palavras identificadas no texto querem dizer, qual a mensagem que elas estão transmitindo. Se 

o aluno apenas identifica os símbolos, mas não entende o que elas querem dizer naquele 

conjunto de códigos que é um texto, isso demonstra apenas uma ação mecânica, pois ele nada 

estará compreendendo da leitura, e não há leitura sem compreensão. ”Ler é, antes de tudo, 

compreender” (Silva 2002, p.43). 

 Segundo Barbosa (1991) aprender a ler é constituir uma relação entre o som e a grafia, e 

sim para aprender a ler é necessário a criança conhecer as letras, as sílabas, para depois 

conseguir ler um texto, de outra forma não seria possível, mas não apenas isso, no processo de 

aprendizagem da leitura a compreensão é tão importante quanto o conhecimento das letras. 

A aprendizagem tanto não pode ser apenas uma função mecanizada, que a criança 

depende tanto do seu intelecto quanto do seu emocional para aprender. De acordo com Piaget, 

a criança necessita de conteúdos que façam sentido, que sejam significativos, que chamem a 

sua atenção na leitura, para ela se identificar, pois essa identificação é que despertará seu 

interesse, construindo saberes.  

O professor deve propiciar aos alunos aprenderem a partir dos saberes de seu mundo, 

partindo para um conhecimento de mundo maior, como menciona Brandi e Gurgel (2002). 

Como exemplifica Moraes (1995), a tarefa do professor é mediar as ideias dos alunos com os 

conceitos de Ciências. No ensino da leitura, de ciências e de todos os conteúdos trabalhados 

durante a vida escolar. O conhecimento trazido pelo aluno não deve ser desperdiçado, e 

também não pode ser o único trabalhado, mas deve servir de ponto de partida para os 

conhecimentos que serão trabalhados em sala de aula, assim fazendo um caminho conjunto 

entre professor e aluno na construção dos saberes. Em uma atividade realizada com a turma 

que faz parte do projeto, inserimos os conceitos de pesquisa a partir de uma discussão feita 

com o conhecimento que os alunos traziam sobre o assunto, e seguindo com os 

esclarecimentos às dúvidas que durante essa discussão surgiu. Essa prática tem nos mostrado 
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a relevância de partir do que os alunos sabem, para o aumento do interesse deles em saber 

mais. Freire (1986, p. 11) fazia menção a relevância da bagagem trazida pelos alunos dizendo 

que “a leitura que fazemos do mundo precede a leitura da palavra”, demonstrando a 

importância de considerar a experiência trazida pelo aluno para a aprendizagem. 

O incentivo da criança à leitura é importante, porque segundo Barbosa (1991), ela 

pode não querer aprender a ler, criando assim um bloqueio, por medo do desconhecido, de 

fracassar em uma situação nova, desconhecida, criando um medo de errar, como se isso fosse 

inaceitável. Por esse motivo é importante não pressionar a criança durante o seu processo de 

ensino da leitura, pois a cobrança excessiva por parte de professores ou familiares em nada 

contribuirá para a facilitação dessa fase. Nesse caso os pais, familiares e professores devem 

incentivar, mas sem cobranças e expectativas que acabam deixando as crianças paralisadas 

diante das cobranças. 

A leitura é presença constante na vida das pessoas, em jornais revistas, cartazes, 

letreiros, seja ela como informação formal, informal, para divertir ou informar. O uso de 

revistas e jornais como textos na sala de aula são de grande ajuda, em uma atividade 

elaborada e realizada pelas autoras com os alunos, onde foi proposto que os alunos retirassem 

de revistas e jornais figuras, que mostrasse o que eles entendiam por ciências e o que 

pensavam que iriam estudar em ciências durante o ano escolar. Os recortes foram os mais 

diversos e criativos, mostrando o entendimento e o interesse deles naquela dinâmica, 

ocasionou uma leitura e interpretação diferente e criativa para os alunos.  

 Diariamente nos deparamos com situações que nos exigem não somente a leitura, 

como também a interpretação e compreensão do que lemos. A leitura é algo constante na vida 

de todos, nos dias de hoje. Sendo assim a necessidade da criança ter atividades ligadas a 

leitura, é infindável, porque quanto mais ela lê, mais desenvolve a habilidade de leitura, pois 

de acordo com Barbosa (1991, p.119) “é lendo que a criança aprende a ler” . Baseadas nessa 

afirmação as autoras, juntamente com o grupo do observatório de ciências, optaram por 

intensificar as atividades de leitura e interpretação nas aulas de ciências, visando melhorar não 

somente a prática da leitura e interpretação, mas como também aumentar o entendimento dos 

alunos quanto aos assuntos das aulas de ciências. 

Assim como a leitura tem uma grande importância na vida de todos, o ensino de 

ciências também se apresenta lado a lado com a leitura, quanto a importância. No mundo que 
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vivemos, a ciência é fundamental e imprescindível para a nossa vida em sociedade. O estudo 

de ciências nos traz explicações e esclarecimentos para as mais variadas questões, além das 

contribuições tecnológicas, sociais e ambientais para o mundo. Então desde cedo a criança 

deve ser inserida na prática da leitura, e isso deve ocorrer com assuntos que elas demonstrem 

interesse em saber, como os estudados nas aulas de ciências. Em uma das turmas, onde as 

autoras desenvolvem o projeto, as crianças manifestaram o desejo de pesquisar sobre o lixo e 

a água, e partindo desse desejo demonstrado por elas, os planejamentos se direcionaram para 

o ensino deles, o que aumentou o interesse das crianças, por se tratar de algo que elas queriam 

aprender.  

Considerações Finais  

Diante dessas colocações percebemos que as crianças precisam não somente receber 

as informações, mas precisam também entender, interpretar, raciocinar sobre o que está sendo 

falado. Não há ensino de ciências, português, ou qualquer outra matéria, se o aluno não 

entender e aprender a ter um olhar crítico e reflexivo sobre o que está aprendendo. Assim 

como é importante o aluno aprender a ler, escrever e interpretar, também é importante ele 

aprender e compreender o que acontece a sua volta no mundo, de forma a pensar sobre os 

acontecimentos. 

Por isso tratamos nesse trabalho da importância da leitura e do ensino de ciências, com 

o objetivo de discutir a importância da leitura e da interpretação no ensino de ciências nas 

séries iniciais. Porque uma ação não se desvincula da outra, não há ensino de ciências se a 

criança não entende o que está sendo proposto em um texto oferecido por seus professores, 

dessa forma se torna impossível ele fazer uma leitura crítica, seja do texto ou do mundo em 

que vive. Na atualidade, a leitura deve ser acompanhada de informações relevantes, 

informações essas que o ensino de ciências proporciona, ilustrando e explicando as 

transformações tecnológicas, ambientais, biológicas, enfim em todos os segmentos do ensino 

de ciências. 

O conhecimento do ensino de ciências é tão importante para o indivíduo quanto o da 

leitura, pois assim como é importante a pessoa saber ler e compreender o que está escrito, 

também é preciso ter essa mesma leitura e compreensão e leitura dos acontecimentos que as 

rodeiam, aqueles que podem ser explicados pelo ensino de ciências. E esses conhecimentos 
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devem ser ensinados desde as séries iniciais, proporcionando assim a compreensão dos alunos 

desde os primeiros anos escolares os fenômenos que explicam o meio em que vivemos. 

Financiamento: Observatório da Educação/CAPES 
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Resumo 
A mudança do perfil demográfico da população brasileira vem modificando também o foco de ações e políticas 
públicas dando maior status às questões relacionadas à qualidade de vida do idoso. Dentre os aspectos 
relacionados aos direitos deste grupo populacional, estão também as questões relacionadas à educação, pois é 
fato que temos um grande número de idosos ainda analfabetos no país ou com grau de instrução aquém de suas 
expectativas ou necessidades. Neste cenário, a  Educação de Jovens e Adultos (EJA) focaliza adultos em geral, 
sem demandar grande preocupação com questões específicas relacionadas ao envelhecimento. Entretanto, é 
consenso que o envelhecimento traz modificações neurobiológicas, dentre as quais podemos destacar a perda 
auditiva e as queixas referidas pelo idoso para ouvir a mensagem, principalmente em situações de mensagem 
competitiva, o que implica em metodologias de ensino diferenciadas. Assim, o artigo apresentado, tomando 
como referência as neurociências, as  particularidades dos idosos para o processamento da informação auditiva,a 
educação gerontológica, e as possibilidades do ensino de ciências objetiva promover uma reflexão acerca da 
possibilidade de ampliar as situações de aprendizagem dos idosos. Concluindo, defende-se a necessidade de os 
docentes conhecerem aspectos neurobiológicos característicos do envelhecimento para melhor lidarem com as 
especificidades de alunos idosos na EJA. 
 
 
Palavras-chave: Cérebro Adulto. Educação Gerontológica. EJA. 

 

Abstract 
The changing demographic profile of the brazilian population is also changing the focus of actions of the  public 
policies giving greater status to the issues related to quality of life of the elderly. Among the aspects related to 
the constitucional rights of this population group has increased considerably in recent years are also issues 
related to education, it is because we have a large number of elderly in the country still illiterate or educated 
below their expectations or needs. In this scenario, the adult literacy has been the focus of Youth and Adults 
(EJA), which focuses on adults in general, without requiring major concern with specific issues related to aging. 
However, the consensus is that aging brings neurobiological changes, among which we highlight the hearing loss 
and complaints referred by the elderly to hear the message, especially in situations of competing message, which 
implies differentiated teaching methodologies. Thus, the paper presented, with reference to the neurosciences, 
the particularities of the elderly for the processing of auditory information, gerontological education and the 
possibilities of science teaching, aims to promote a reflection about the possibility of extending the learning 
situations of older persons. In conclusion, it argues the need for teachers involved in this program know 
neurobiological aspects characteristic of aging to better deal with the specifics of older students. 
 

Keywords: Adult Brain. Gerontological Education. EJA. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos a expectativa de vida da população aumentou, gerando uma 

mudança do perfil demográfico da população brasileira. A eficácia dos tratamentos de saúde 

com alta tecnologia e a diminuição da natalidade entre outros fatores, tem levado o Brasil ao 

envelhecimento da população provocando com isso a discussão  de como manter a qualidade 

de vida da população idosa.  

Segundo Giacomin (2012) o envelhecimento consiste em um processo complexo, 

multifacetado que abrange dimensões diversas como a biológica, psicológica, social, 

demográfica, política, ética, filosófica em torno do significado e das repercussões do 

prolongamento da vida humana. Essa percepção vem modificando também o foco de ações e 

políticas públicas, inclusive no âmbito educacional.Nesse sentido, imersa no Plano Nacional 

de Educação, está presente a Educação para Jovens e Adultos (EJA), como uma das principais 

estratégias para garantir a participação efetiva dos sujeitos idosos numa sociedade fluída, 

marcada por constantes transformações. Através da exploração dos conhecimentos científicos, 

propicia “o aprendizado e o uso, em seu cotidiano, do conhecimento científico e tecnológico, 

condição necessária para sua construção como cidadão consciente e crítico”. 

Assim, essa proposta tem um grande desafio: mediar a aprendizagem dos idosos. 

Sabe-se que a mediação docente utiliza envolve de forma intensa  a emissão da mensagem 

verbal, em aulas expositivas, discussões, uso de multimídia, etc, sendo a acuidade e condição 

auditiva importante para a excelência do processo de comunicação entre educador e 

educando. Nesse ponto, interessa destacar que o envelhecimento natural traz consigo o 

declínio da função auditiva e/ou da capacidade de trabalhar com a mensagem auditiva em 

seus aspectos mais complexos, como por exemplo, a escuta em situação competitiva.  

Sabe-se, entretanto, que as estratégias de comunicação dependerão de outras 

habilidades sensoriais, como a visão por exemplo, além de grande gama de ações corticais de 

processamento da informação que nem sempre estão somente ligados aos aspectos auditivos.  

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo discutir a interrelação entre o 

conhecimento fonoaudiológico, as neurociências, a educação gerontológica, como espaço 

para repensar a proposta educacional da EJA, destacando a variedade metodológica das aulas 

de ciências como referência para que o aluno idoso melhor compreenda e redescubra  eventos 

do seu cotidiano. 
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Educação Gerontológica  

 

Segundo Osório e Pinto (2007), a Gerontologia Educativa delimita um espaço 

científico que equilibra adequadamente os dois planos contidos da educação de ou com 

idosos: pedagógico e gerontológico. Estando apoiada na pedagogia social e na gerontologia 

social, constitui uma proposta de educação que, partindo  da realidade em que o idoso se 

encontra busca a promoção de melhor  qualidade de vida. Ao partirmos da realidade em que o 

idoso se encontra, sua história, seu contexto social, suas experiências, ele constitui o 

protagonista de seu processo, tendo o educador como mediador que pode ajudá-lo a 

constituir-se de forma mais efetiva como agente do seu próprio saber. 

A Educação Gerontológica, movimento pedagógico iniciado em torno da década de 

70, lança mão de outras disciplinas e saberes de áreas de conhecimentos afins a todo o 

momento, já que o universo de informações acerca do envelhecimento necessita de diversos 

escopos teóricos,  áreas de pesquisa amplas, e visões  complexas, para que possa constituir 

uma visão distante de preconceitos e estereótipos e com isso colaborar na construção de 

imagem social do idoso  que, conforme Osósio e Pinto (2007) deve estabelecer-se dinâmica e 

ativa no coletivo social. 

Desenvolvendo-se de forma efetiva, a Educação Gerontológica pode fortalecer a 

potencialização de aspectos positivos do envelhecimento, sem desrespeitar suas possíveis 

fragilidades ou modificações ocorridas ao longo da vida do idoso, que possam constituir 

dificuldades a serem superadas no processo educacional. Relacionando-se com outras 

disciplinas constitui um eixo transversal de discussão, passa a ser espaço de desenvolvimento 

de programas curriculares, de considerações sobre estratégias didáticas possíveis e específicas 

consideradas as particularidades do envelhecimento em todos os ângulos de visão.  

Segundo Cachione e Néri (2004), a educação gerontológica avança principalmente a 

partir da atuação de cursos de pós-graduação em gerontologia, sendo fortalecida pela criação 

de universidades da terceira idade, que constituem espaços de programas para idosos, 

pesquisa e formação de recursos humanos voltados para a  educação gerontológica. No 

entanto, assim como na EJA, as ações junto a Universidade da Terceira Idade ainda 

constituem ações pedagógicas não-especializadas.  

 A EJA, que constitui dentro da Política Nacional de Educação (PNE) estratégia que 

visa atender a todos os sujeitos a partir dos 15 anos que não puderam completar o ensino 

fundamental, demonstra que a evolução da educação para jovens e adultos é inegável, 

contando inclusive com propostas de formação ao professor para ações nesse campo. 
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Contudo, não apresenta material voltado as especificidades da população idosa. Segundo 

Freitas (2006) os caminhos da educação para jovens e adultos  foram seguidos em passos 

mais lentos do que as demais discussões pedagógicas em virtude de estarem à margem do 

contexto educacional regular.  

Considerando o professor como mediador deste processo, podemos inferir que o 

sucesso da EJA depende também de investimento na formação do professores com 

conhecimentos adequados para este fim. Esse conhecimento envolve aspectos biopsicosociais 

característicos do envelhecimento, os quais conhecidos podem interferir positivamente na 

escolha de práticas pedagógicas. 

 

Audição e processamento da informação auditiva no idoso 

 

Segundo  o National Center for Health Statistics- NCHS (1987), artrite, hipertensão e 

perda auditiva  são os problemas crônicos que mais acometem a população de idosos. É 

importante citar que a perda auditiva tende a aumentar  sua incidência conforme a idade 

aumenta. Dessa forma, faz-se necessária a atenção ao problema, visto que a audição tem 

grande influência na comunicação humana, na restrição de interação social e nas questões 

referentes à auto estima já tendo sido descrita na literatura a relação entre perda auditiva, 

quadros depressivos,  exclusão social e dificuldades de convívio na sociedade.  

Russo et al. (2003, p. 385) relatam que, dentre todas as privações sensoriais, a perda 

auditiva é a que produz um impacto mais profundo e devastador em seu processo de 

comunicação, sendo a perda auditiva  uma das condições mais incapacitantes quando 

pensamos na comunicação humana e nas suas implicações nas relações sociais.Segundo Iório 

(2012) a perda auditiva altera a funcionalidade corporal, restringindo a participação  em 

algumas situações de vida diária. Estamos aqui tratando especificamente da perda auditiva pós 

lingual que, é a mais comumente observada no idoso que regra geral, não apresentava 

dificuldades para ouvir quando jovem.  

O idoso constitui então, um grupo etário particularmente susceptível à perda auditiva 

que conforme Weinstein (1999), quando decorrente do processo de envelhecimento 

denomina-se presbiacusia. Para Hull (1999, p. 783), “a presbiacusia é uma desordem auditiva 

multidimensional que afeta cerca de 60% de todas as pessoas acima de 65 anos.”  

Não há consenso na literatura quanto à incidência da perda auditiva nesta população, 

mas há consenso de que é alta e de que sua causa é multifatorial, podendo estar relacionada a  

fatores  genéticos, ambientais, estado geral de saúde, utilização de medicamentos ototóxicos 
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entre outros sendo impossível definir quando um fator começa ou quando inicia outro. Na 

verdade, esses fatores se sobrepõem e vão exercendo impacto ao longo do envelhecimento, 

alternando sua importância no decorrer dos anos. 

  Segundo Arnst (1989), a presbiacusia pode ocorrer em todo o sistema auditivo, desde 

a orelha média até as vias auditivas incluindo o córtex. O resultado é uma diminuição da 

sensibilidade auditiva e uma redução da compreensão da fala em níveis supraliminares, 

fazendo com que, mesmo que o indivíduo ouça todo o espectro de fala, pode ainda apresentar 

dificuldades para compreendê-la (MAC FARLAND, 2003). 

No senso comum, a queixa de “ouvir pouco” está relacionada exclusivamente à 

recepção do som e à necessidade de melhorara a intensidade da chegada do estímulo sonoro, 

mas o que observamos na prática fonoaudiológica é que as queixas estão à compreensão de 

fala, principalmente em local ruidoso (COSTA, 2009). Essas queixas nem sempre podem ser 

atendidas com plena satisfação com o uso de próteses auditivas ou pelo aumento da 

intensidade da voz, apesar das próteses auditivas ainda constituírem um dos principais  

instrumentos de reabilitação da função auditiva no idoso, auxiliando muito na melhora do 

processo comunicativo em sujeitos com perda periférica. 

MacFarland (2003) afirma que nos últimos 10 anos o avanço tecnológico das próteses 

auditivas,  importantes  instrumentos utilizados para facilitar a educação e o desenvolvimento 

psicossocial e intelectual do indivíduo com déficit auditivo,  não atingiu a completa satisfação 

quando o ambiente é de ruído competitivo.  

Contudo, muitas vezes as queixas existem, sem qualquer perda auditiva periférica 

observada, o que  permite supor que  as dificuldades podem estar relacionadas  à diminuição 

da capacidade de lidar com a compreensão da informação auditiva em níveis corticais. O 

indivíduo pode ouvir o estímulo sonoro chegar ao córtex, mas ao lidar com seus aspectos 

diversos, mais complexos, o indivíduo falha, perdendo informações importantes que o 

permitem tratar de forma satisfatória com o que recebeu por via auditiva. 

 

Estratégias compensatórias de comunicação  e as funções executivas no idoso 

 

Freire (2011) ressalta que não  somente indivíduos com deficiência auditiva lançariam 

mão de uso de estratégias de comunicação para ter melhor desempenho na compreensão da 

mensagem falada. Idosos que se utilizam mais efetivamente de estratégias de comunicação 

diversas parecem levar vantagem sobre outros que não o fazem de forma mais efetiva.  
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O funcionamento cortical ligado a evocação de memórias, à capacidade de lidar com 

questões lingüísticas e as condições das funções cognitivas, em especial a memória e funções 

executivas, podem e são de grande valia na utilização de estratégias de comunicação que 

permitem melhor compreensão da mensagem falada. 

Segundo Schochat (1996), o indivíduo considerará redundâncias intrínsecas e 

extrínsecas na sua habilidade para ouvir a fala. A autora cita como exemplos de redundâncias 

intrínsecas, as múltiplas vias e tratos auditivos disponíveis no sistema nervoso central e as 

extrínsecas estariam relacionadas às numerosas pistas sobrepostas na própria fala. Pistas 

sintáticas, semânticas, lexicais e morfológicas, apesar de nem sempre serem necessárias, 

podem ser utilizadas em situações em que as pistas intrínsecas podem não ser suficientes. A 

utilização destas pistas depende claramente de funções cognitivas diversas.  

Sabe-se também que o idoso no processo de envelhecimento tem modificações  no  

processamento cognitivo das informações e que são fundamentais para compreensão da 

informação recebida auditivamente. Entre as modificações cognitivas citadas ao longo do 

envelhecimento que podem e são comumente alteradas  estão as funções executivas.  

Salthouse (2009), refere que a partir dos 25 anos o  indivíduo já passa por mudanças 

cognitivas  relacionadas ao declínio natural de algumas funções. É importante ressaltar que o 

processo de declínio cognitivo aqui explicitado, não é parelho, nem monotônico. Mesmo o 

idoso dito “normal”, tende a apresentar diminuição de peso e volume cerebral, perdas 

neuronais e perdas moleculares e celulares que se diferenciarão por interferência de  inúmeros 

fatores biopsicosociais. Brucki (2002) afirma que os achados neuropsicológicos vêm 

demonstrando um processo de envelhecimento mais rápido nas regiões frontais do cérebro, 

região esta responsável prioritariamente pelas funções executivas, definidas por  Hamdan e 

Bueno (2005) como uma ampla variedade de funções cognitivas que pressupõem atenção, 

concentração, seletividade de estímulos, capacidade de abstração, planejamento, flexibilidade, 

controle mental, controle e memória operacional. As funções seriam demandadas de forma 

diferente e com maior ou menor peso, dependendo da tarefa a ser realizada e de sua 

complexidade. 

Para que o indivíduo possa manipular as informações recebidas é necessário que a 

informação se mantenha no cérebro por tempo suficiente  sendo este processo feito, conforme 

destaca Diamond (2006) , pela memória de trabalho. Para um processo de aprendizagem 

adequado podemos destacar então, a necessidade do indivíduo realizar um controle executivo 

adequado que, segundo Hamdan (2006), funciona como um mecanismo regulador cujo 

produto envolveria as capacidades de planejamento, iniciação, seguimento e 
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automonitoramento de comportamentos dirigidos a um fim. O  controle executivo seria então, 

responsável pela função retrospectiva e prospectiva, sendo tanto uma como outra mediadas 

por processos inibitórios que regulam a interferência de novas e antigas informações.  

 

O ensino de ciências e a otimização da aprendizagem dos idosos 

 

No que se refere à necessidade do cérebro de lidar com as informações, independente 

de sua faixa etária, o ser humano usa as percepções advindas dos órgãos dos sentidos e das 

diversas funções cognitivas,  estabelecendo interrelações entre informações já existentes nas 

diversas memórias que o constituem como sujeito e as novas informações a serem aprendidas. 

Claro que o cérebro envelhecido denota mais tempo para aprender coisas novas. Anderson e 

Craick (2000) referem que  idosos em geral, tendem ao bom desempenho em tarefas de rotina, 

automatizadas e repetitivas, declinando em atividades que exijam manipulação de dados 

novos. 

 Sem dúvida que a atenção e a percepção são essenciais para a aprendizagem, além de 

serem determinantes para selecionar  informações que poderão ou não ser armazenadas 

(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005; IZQUIERDO, 2002).Mas ao promover situações de 

aprendizagem que  possibilitem  a realização  de uma mais profunda do material apresentado, 

estando essa intimamente ligada à compreensão do significado e à utilidade da informação, se 

propõe ambientes colaborativos no nível cognitivo do idoso, pois o desempenho da memória 

depende de fatores externos e internos. Os fatores externos incluem a quantidade de apoio do 

meio ambiente, como o auxilio na codificação e no acesso da informação, como por exemplo, 

dicas, contextos ou conhecimentos prévios; como fatores internos  predomina a quantidade de 

recursos cognitivos disponíveis para que uma pessoa possa executar a tarefa de codificação e 

decodificação da informação (TAUSSIK; WAGNER, 2007). 

 Mesmo que existam alterações negativas na cognição durante o envelhecimento, de 

acordo com ... ,quando há um maior apoio de fatores ambientais, ou seja, quando o contexto 

otimiza as condições de acesso a informação a ser memorizada, o comportamento de idosos 

será semelhante ao dos mais jovens. Exemplificando, quando o contexto externo inclui um 

assunto bem conhecido pelo idoso, proporcionando que sua experiência subsidie a 

compreensão, é gerado um apoio ambiental (PARENTE; WAGNER, 2007). 

Considerando que geralmente a disciplina de ciências tem como característica a vasta 

possibilidade de desenvolver aulas práticas, alterando os cenários de aprendizagem, essas 

podem auxiliar o professor a retomar um assunto já abordado, construindo com seus alunos 
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uma nova visão sobre um mesmo tema. Acrescidas de recursos multissensoriais, pode ser útil 

para despertar e manter a atenção dos alunos. Constitui assim, um ambiente de estimulação 

sensorial para problematizar a vida  concreta, adquirir conhecimentos e procedimentos que 

contribuam para lidar com a realidade. Rosito (2000, p. 196), apoiando-se na visão de Hodson 

(1996), concebe aula prática como: 
[...] qualquer trabalho em que os alunos estejam ativos e não passivos. Atividades 
interativas baseadas no uso do computador, análise e interpretação de dados 
apresentados, resolução de problemas, elaboração de modelos, interpretação de 
gráficos, pesquisas bibliográficas e entrevistas, são alguns exemplos nos quais os 
alunos se envolvem ativamente. 

Em relação aos idosos, isso ainda parece ter impacto muito significativo, muitas vezes 

melhorando a qualidade da relação entre aluno, professor e conteúdo. Essa variedade permite 

ensinar ciências de modo criativo e possibilita aos alunos estabelecerem  relações  entre suas 

idéias e as evidências científicas (WARD, 2010).  

Dessa forma, as aulas práticas como estratégias de ensino privilegiam atividades  

significativas, fomentam a motivação, o interesse e a reconstrução do conhecimento. 

Propiciam também, através de uma abordagem multissensorial, o ensino por meio de 

diferentes canais sensoriais no processo, colaborando, por exemplo, para transpor as 

possíveis limitações auditivas dos idosos.  

 

Função auditiva, funções cognitivas e educação para jovens e adultos: considerações 
finais 
 

Diante do exposto nas sessões anteriores, podemos determinar a complexidade do 

tema, a necessidade de aprofundamento para que a proposta de educação para jovens e adultos 

efetivamente insira o idoso neste processo e não constitua  apenas  uma legislação vazia e que 

na prática esteja longe de acontecer. Se efetivamente a formação de professores para a EJA é 

jovem, em relação ao idoso ela parece ser insípida, breve e pouco profunda, não se 

constituindo como objetivo claro da proposta. 

As relações de conhecimento do sentido da audição e das funções executivas, que 

permitem trabalhar o processamento auditivo da informação, essencial para aprendizagem, 

também parecem estar distantes da prática pedagógica. É impossível desconsiderar as 

características auditivas, cognitivas do idoso para propiciar-lhe uma proposta educacional 

justa e eficaz.  Aqui defende-se as aulas práticas como exemplo de alternativa para melhor 

ensinar alunos idosos, uma vez que ampliam suas possibilidades de lidar com as informações 

de modo a realizarem aprendizagens.  
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Contudo, ficam mais perguntas do que respostas: O professor como mediador utiliza 

alguma estratégia para dar conta de possíveis dificuldades decorrentes do envelhecimento 

natural? Estaria este professor preparado ou seria ele conhecedor das particularidades do 

idoso e de suas capacidades e limites para aprendizagem de novos conteúdos? Tendo como 

exemplo as aulas de ciências, atividades práticas ampliam de forma eficaz as aprendizagens 

dos idosos?  Estaria a EJA fomentando uma proposta educativa que respeita as 

especificidades deste grupo etário? Como a gerontologia educativa poderia auxiliar neste 

processo de mediação entre os saberes gerontológicos e pedagógicos e as propostas de 

políticas de educação para o idoso? 

Sem dúvida, é possível concluir que há a necessidade de discutir de  forma ampla, 

profunda e tranversal, os objetivos da educação para esta população consideradas as suas 

particularidades. Diante dessa necessidade, percebe-se como fundamental desenvolver 

pesquisas no campo teórico-prático que possibilitem verificar se a EJA constitui o modelo que 

contempla as reais necessidades e expectativas desta população, determinando ações 

pedagógicas que  considerem em todo o processo, inclusive na formação docente, as 

particularidades neuropsicobiológicas dos idosos 
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Resumo 
O Livro Didático (LD) é uma ferramenta importante porque contribui para que os professores ilustrem, 
problematizem, reforcem os conteúdos das séries possibilitando ao aluno uma interação com os diversos 
fenômenos científicos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) propõem os Temas Transversais a fim de 
promover um ensino inovador e interdisciplinar. Dentre os temas destacamos o Meio Ambiente, pois em 
conjunto com a temática da pesquisa – a Horta - configura-se como um espaço propício para a aprendizagem 
oferecendo condições de observação, experimentação e levantamento de hipóteses. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é a partir da análise das imagens contidas nos LD do Ensino Fundamental refletir como é realizada a 
abordagem visual e de textos sobre o Tema Transversal Meio Ambiente, e como se dá essa relação com a 
temática Horta. Para isso selecionamos três livros didáticos de Ciências do 6º ano indicados pelo Programa 
Nacional do Livro Didático 2011-2013. A utilização de imagens nos LD tem como finalidade enriquecer os 
conteúdos propostos e ilustrar sobre a temática trabalhada. Da mesma forma, os textos vêm a apresentar 
curiosidades, explicações dos conteúdos ou descobertas científicas. Para utilizar a Horta como ferramenta no 
ensino de Ciências é fundamental que haja a apropriação de conceitos, de propriedades, de relações que 
possibilitem um conhecimento acerca das atividades desenvolvidas relacionadas a essa temática, sendo 
necessária uma correlação com o conhecimento científico, esse proporcionado pelos LD. 
 
 
Palavras-chave: Horta. Livro didático de Ciências. Temas Transversais.  
 
 
Abstract 
The Textbook (LD) is an important tool because it helps illustrate that teachers, problematize, enhance the 
contents of the series allowing the student to an interaction with the various scientific phenomena. The National 
Curricular Parameters (PCN) propose the Transversal Themes to promote an innovative and interdisciplinary 
teaching. Among the themes highlighted the Environment, because together with the theme of research - Horta - 
set up an appropriate environment for learning offering conditions of observation, experimentation and 
assessment of hypotheses. Therefore, the aim of this work is based on the analysis of the images contained in LD 
Elementary School is held to reflect on how the visual approach and texts on the Transverse Theme 
Environment, and how is this related to the theme-Horta. For this we selected three textbooks of Sciences of the 
6th grade indicated by the National Textbook Programme 2011-2013. The use of images in the LD aims to 
enrich the proposed content and illustrate on the theme worked. Likewise, the texts have to submit trivia, 
explanations of the contents or scientific discoveries. To use the Horta as a tool in science teaching is crucial to 
the appropriation of concepts, properties, relations that enable a knowledge of the activities related to that theme, 
and a correlation with the necessary scientific knowledge, provided by the LD . 
 
 
Key words: Horta. Textbook of Science. Transversal Themes. 
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Introdução 
 

O Livro Didático (LD) é um dos recursos pedagógicos disponibilizado aos 

professores que tem contribuído com o ensino nas mais diversas áreas da educação básica. Ele 

é um importante apoio de conhecimento e de métodos, pois contribui para que os professores 

possam utilizá-lo como ferramenta didática em suas aulas. Compreende-se, a importância 

desse recurso porque sua contribuição está em colaborar para que o professor por meio dele 

ilustre, problematize, evidencie, reforce os conteúdos das séries possibilitando ao aluno uma 

interação com os diversos fenômenos científicos.  

Carneiro (2005) afirma que os LD representam o principal recurso utilizado por 

professores em sala de aula porque é um facilitador do trabalho docente principalmente 

quando se diz respeito ao planejamento das aulas e o cumprimento das atividades do trabalho 

pedagógico. Já Santos (2006) nos lembra de que as coleções didáticas são ricas e 

fundamentais para a utilização na escola porque reúnem uma série de produções científicas – 

artigos, pesquisas - as quais devem ser adequadas aos alunos com referência nos valores 

psicopedagógicos particulares da série e a idade escolar de cada estudante. 

A partir do final da década de 90 o LD passou a ser elaborado com base nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que apesar de apresentarem uma estrutura 

curricular completa, são abertos e flexíveis. O Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem 

procurado melhorar e aprimorar a qualidade dos LD a serem encaminhados para as escolas 

brasileiras através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) o qual é realizado em 

ciclos trienais para todos os níveis de ensino. As coleções didáticas antes de serem 

distribuídas para as escolas são destinados a uma equipe de professores pesquisadores de 

diferentes áreas que se reúnem para analisá-los quanto a seis critérios: respeito à legislação, às 

diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino fundamental; observância de princípios 

éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano; coerência e 

adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, no que diz respeito à 

proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados; correção e atualização de 

conceitos, informações e procedimentos; observância das características e finalidades 

específicas do Manual do Professor e adequação do Livro do Aluno à proposta pedagógica 

nele apresentada; adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-

pedagógicos da obra. 

Posteriormente, são distribuídos aos professores, da rede pública, os exemplares das 

coleções didáticas juntamente com um guia que auxilia na escolha do LD. Como é ressaltado 
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no PNLD é necessária a participação ativa e democrática dos professores durante o processo 

de análise, reflexão e seleção dos LD. No guia fornecido o professor é orientado a quais 

critérios analisar, sendo que é interessante que a escolha priorize os objetivos do Projeto 

Político Pedagógico da escola e essa seja debatida em grupos da área do conhecimento. 

Cada LD possui sua particularidade que atende as recomendações do PNLD e as 

orientações oficiais correspondentes como os PCN (BRASIL, 1998, 1999, 2002) e as 

Orientações Curriculares Nacionais (OCN) para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Logo, os 

LD buscam introduzir atividades e temáticas que atendam as orientações nacionais 

contemplando os Temas Transversais (BRASIL, 1998) que em conjunto aos conteúdos 

enriquece a abordagem desses a partir de um ensino contextualizado. Os LD proporcionam ao 

professor uma possibilidade de inserção de temas do cotidiano de forma a dinamizar o 

processo de ensino-aprendizagem ao contextualizar os assuntos favorecendo uma abordagem 

que envolva aspectos do contexto dos estudantes contribuindo para a construção do 

conhecimento. 

Segundo os PCN do Ensino Fundamental é necessário garantir “um conjunto de 

práticas planejadas com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos 

conteúdos de maneira crítica e construtiva” (Brasil, 1997, p. 45). A Horta é uma prática que 

está sendo desenvolvida em algumas escolas cada qual com sua finalidade para o ensino. É 

importante atribuir esse tipo de prática porque possibilita que diversas áreas do saber se 

envolvam e a utilizem como uma nova e alternativa metodologia. No ensino de Ciências, 

podemos trabalhar tanto o Meio Ambiente como a Saúde que são Temas Transversais 

propostos pelos PCN. Portanto, o objetivo deste trabalho é a partir da análise das imagens 

contidas nos LD do Ensino Fundamental refletir como é realizada a abordagem visual e de 

textos complementares sobre o Tema Transversal – Meio Ambiente – e como se dá essa 

relação com a temática Horta. Para isso realizaremos uma discussão acerca dos Temas 

Transversais de Ciências e como estes contribuem nas discussões de temáticas importantes 

como a Horta na escola.   

 

Referencial Teórico 
 

A escola é vista, por alguns alunos, como pobre, ultrapassada e desestimuladora 

precisando ser reciclada a fim de inovar sua prática pedagógica. Tem-se percebido que o 

ensino tradicional centrado na transmissão de conteúdos não pode mais ser considerado 

eficiente, pois os alunos possuem outras exigências. Com base nessa perspectiva o MEC lança 
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através dos PCN do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) algumas temáticas as quais são 

nomeadas de Temas Transversais como proposta de um ensino-aprendizado consolidado com 

as práticas cotidianas. Os Temas Transversais buscam uma articulação entre as áreas do saber 

curricular contemplando na escola as questões do mundo que, certas vezes, uma disciplina por 

si só é insuficiente de dar conta dessas temáticas. (MACEDO, 2006) 

A transversalidade sugere que os temas “[...] devem ser relevantes do ponto de vista 

social, cultural e cientifico [...]. Os Temas Transversais apontam conteúdos particularmente 

apropriados para isso.” (BRASIL, 1998, p. 35). Devem ser abordados nos LD de acordo com 

a série buscando enriquecer os assuntos propostos a fim de serem trabalhados de maneira 

contextualizada e coerente. 

De acordo com o MEC os Temas transversais não foram criados para substituir as 

disciplinas já existentes, mas, sim, para complementá-las, para fazer com que os alunos se 

tornem cidadãos críticos, conhecendo seus direitos e deveres (BRASIL, 1998). Macedo (2006, 

p. 56) em seu discurso ressalta que os PCN propõem uma “manutenção lógica das disciplinas 

e a introdução dos Temas Transversais de relevância social” afirmando que eles não são 

disciplinas, mas devem, sim, perpassar por todas elas em razão da sua relevância. Yus (1998, 

p. 17) acredita que “os Temas Transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos 

condutores da atividade escolar, que não estando ligados a nenhuma matéria particular, pode-

se considerar que são comuns a todas”, não são paralelos às áreas, mas transversais a elas. 

Os conteúdos de aprendizagem não devem se reduzir apenas ao ensino das matérias 

tradicionais, mas a toda questão social, ambiental, econômica e cultural que abrange a 

sociedade. Baseado nessa reflexão os PCN propõem algumas grandes temáticas a serem 

trabalhadas: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural. O Meio 

Ambiente é caracterizado como um Tema Transversal porque perpassa distintas áreas do 

conhecimento para ser compreendido. Se levarmos em conta os problemas ecológicos esses 

não podem mais serem compreendidos somente a partir de uma concepção biológica, é 

necessário uma visão mais aberta e clara objetivando entender uma problemática a partir da 

explicação da junção de diversas disciplinas (GALLO, 2000). 

Nessa direção compreendemos que a temática Horta na escola pode contemplar uma 

dimensão transversal dos conhecimentos permitindo estabelecer relações entre as áreas do 

saber favorecendo desta forma um ambiente propício para as discussões interdisciplinares. A 

prática da Horta escolar requer “uma visão interdisciplinar, isto é, uma compreensão para 

além da ecologia, da biologia e da química” (CRIBB, 2010, p. 46). Então podemos 

compreender que essa temática estabelece articulação com o Tema Transversal Meio 
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Ambiente, uma vez que pode possibilitar a reflexão sobre as mais diferentes variáveis que 

constituem essa atividade na vida das pessoas ou até mesmo no âmbito escolar. 

Atividades que envolvam a discussão da Horta ou sua implementação na escola 

podem proporcionar a valorização dos três grandes pilares dos PCN: conceitual, atitudinal e 

procedimental. Compreende-se a Horta como um espaço propício para que os alunos 

aprendam a partir da própria prática porque esta oferece condições de observação, 

experimentação, levantamento de hipóteses, sistematização de ideias e observações, além de 

outras possibilidades.  

 

Material e Método 
 

Selecionamos três LD de Ciências do 6º ano do Ensino Fundamental indicados pelo 

PNLD 2011-2013 as escolas públicas estaduais e municipais da cidade de Rio Grande (RS). 

Adotou-se a análise dos LD desta série devido ao fato de que é nela que são abordados os 

conteúdos sobre o planeta terra envolvendo a água, o solo, o ar e os seres vivos. O intuito é 

analisar como é abordada temática Horta nos LD indicados pelo PNLD, além disso, aposta-se 

que nesta série teremos mais subsídios para o estudo uma vez que encontra-se em seu 

contexto o estudo do solo. 

O PNLD 2011-2013 emitiu uma listagem de 10 LD recomendados para a educação 

básica, dentre eles analisamos: Ciências Naturais, da autoria de Olga Santana e Anibal 

Fonseca, da Editora Saraiva (LD1); Ciências – Projeto Radix, dos autores Leonel Favalli, 

Karina Pessôa e Elisangela Angelo, publicado pela Editora Scipione (LD2) e Ciências – O 

planeta terra, do autor Fernando Gewandsznajder e da Editora Ática (LD3). 

O estudo foi dividido em quatro etapas: 1. leitura para identificação da temática 

Horta; 2. digitalização das imagens e digitação dos fragmentos relacionadas com a temática; 

3. Categorização e codificação das imagens e fragmentos; e 4. análise das imagens e 

fragmentos propostos nos LD. 

A primeira etapa realizada foi a leitura para a seleção das imagens e fragmentos 

apresentados nos textos que estabelecessem relações com a temática da pesquisa – Horta. 

Foram encontradas ao total 60 imagens entre os três LD, sendo que o LD1 apresentou 20, o 

LD2 obteve-se 19 e no LD3 21 imagens. Já com relação aos textos foram encontrados no total 

14, sendo que no LD1 encontramos seis e no LD2 e LD3 quatro em cada. 

A partir dessa busca exploratória fez-se a digitalização e um banco de dados em que 

as imagens e os fragmentos dos textos foram codificados identificando a localização no LD. 
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Com base nesses dados buscou-se separá-las por proximidade de assuntos o qual nos levou a 

construção de cinco categorias: conteúdo, agricultura, práticas agrícolas, novas práticas e 

atividades. Vale destacar que os fragmentos retirados dos textos não encontram-se 

contemplados na categoria atividades. 

 

Análise e Discussões 
 
A utilização de imagens nos LD tem como finalidade enriquecer os conteúdos 

propostos e ilustrar sobre a temática trabalhada. Da mesma forma, os textos vêm a apresentar 

curiosidades, problematizações, explicações dos conteúdos ou descobertas científicas. 

Partindo desse pressuposto ao analisar os três LD de 6º ano de Ciências entendemos que, 

tanto as imagens quanto os textos, possibilitam a compreensão de alguns fenômenos por 

facilitarem a interpretação e certas vezes torna-se uma ferramenta oculta e despercebida em 

sala de aula. 

O LD1 é o que disponibiliza um número maior de ilustrações relacionadas à 

compreensão dos fatores pertencentes à Horta procurando dialogar com o leitor a partir de 

questões sobre a vida do Reino Vegetal (figura 01) e a importância dos decompositores para o 

equilíbrio da natureza (figura 02) a partir de esquemas representativos. 

    

 

 

 

 

 
Figura 01: vida do vegetal (LD1)                               Figura 02: decompositores (LD1) 

 

No entanto, o LD2 permite uma relação imagem-fragmento ao trabalhar a 

importância da fotossíntese (figura 03) para a vida vegetal e através desses facilitadores busca 

apresentar ao leitor como é realizado o processo.  

  
Os vegetais e as algas produzem seu próprio  

alimento por meio da fotossíntese.” (LD2, p. 28) 

 

 

                         Figura 03: fotossíntese (LD2) 
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Já os outros LD tentam fazer uma relação conteúdo/realidade onde desenvolveram 

microtextos intitulados “Os seres vivos” e “Destruição dos solos” os quais ressaltam as ações 

entre os seres pertencentes ao ecossistema.  

 

“As plantas também conseguem energia por meio da respiração. Mas elas não se 

alimentam da mesma forma que os animais: elas produzem açúcar por meio da 

fotossíntese e, a partir do açúcar, produzem outras substâncias que formam seu 

corpo.” (LD3, p. 28) 

 

“Os desmoronamentos, as enchentes, a agricultura praticada de forma intensiva, os 

desmatamentos, a poluição por substâncias tóxicas, as queimadas, são fatores que 

contribuem para destruir o solo. Com o solo perdido vão-se os elementos 

necessários para o desenvolvimento de plantas e, portanto, para a manutenção de 

ambientes no planeta.” (LD1, p. 259) 

 

As imagens vinculadas aos diferentes LD mostram lavouras com cultivos, 

principalmente focado a questão da monocultura (figura 04) da cana-de-açúcar, do arroz, do 

milho e do café. Destaca-se também o cultivo da Horta no centro das cidades (figura 05) 

permitindo compreender que esse processo também pode ser realizado no meio urbano, como 

pode ser observado a seguir: 

 

 

 

 

 

 
                  Figura 04: monocultura (LD1)                                   Figura 05: horta no centro da cidade (LD2) 

A agricultura é uma das atividades mais antigas na sociedade, antes como 

subsistência e hoje como subsistência e fonte de renda. Porém, nos LD analisados somente o 

LD1 traz informações sobre a agricultura em dois textos bem sucintos o qual destacamos um 

fragmento: 

 
“A mulher, certo dia, desconfiou que as plantas brotavam das sementes que ela 

jogava fora. A agricultura teria começado ali.” (LD1, p.231) 

 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 653



Ambos os textos discutem sobre o possível surgimento da agricultura. Neste trabalho 

estamos classificando textos dessa natureza como textos de curiosidades onde são trabalhadas 

questões histórias situando-se geograficamente no tempo e no espaço e também técnico-

científico para a discussão. 

Como sabemos para a realização da atividade agrícola muitas técnicas são utilizadas 

e essas são apresentadas nos LD desde a utilização de agrotóxicos, inseticidas, até os 

equipamentos manuais e máquinas presentes nas lavouras. Os LD foram ricos em imagens 

nesse aspecto, mas somente o LD3 traz a imagem da aplicação de agrotóxicos (figura 06) de 

forma manual e um texto sobre os agrotóxicos, como pode ser observado a seguir. 

 
“As pessoas que aplicam os agrotóxicos nas plantas 

devem estar bem protegidas – com roupas especiais, 

máscara, luvas. A proteção é importante porque os 

agrotóxicos podem penetrar no corpopela pele, pela 

respiração ou pela boca, causando intoxicação.” (LD3, 

p. 82) 

Figura 06: aplicação manual de agrotóxicos (LD3) 

 

Ao se trabalhar a Horta na escola é interessante ressaltar tanto as práticas 

convencionais como as novas formas que hoje estão sendo utilizadas por alguns produtores. 

Os LD analisados destacam principalmente a rotação de culturas, a hidroponia, a adubação 

verde e a utilização de leguminosas para beneficiar o solo tanto a partir de figuras (figura 07) 

quanto de textos. 

 
 “É uma técnica de cultivo na qual o solo é substituído 

por uma solução aquosa que contém nutrientes minerais 

necessários ao desenvolvimento e a produção das 

plantas.” (LD2, p. 90) 

90 

 
Figura 07: cultivo de hortaliças a partir da hidroponia (LD1) 

  

No ambiente rural o homem é uma personalidade marcante pelo seu modo de falar, 

de vestir. Nas pequenas propriedades rurais ainda o encontramos com a enxada na mão 

abrindo valas para a água, formando canteiros e realizando a colheita. No entanto, essa 

atividade que, na maioria das vezes, é realizada em grandes espaços de terra, hoje já está 
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sendo constituída em pequenos lugares, como nos centros das grandes cidades, nas casas, nas 

escolas e até nos apartamentos. As pessoas estão valorizando o cultivo de hortaliças em seus 

lares e, principalmente, as questões agroecológicas. 

Nos LD não encontramos textos complementares sobre essas atividades, mas no LD1 

e LD2 são trabalhadas imagens como a Horta escolar (figura 08 e 09). 

 

                   

 

 

 

 
                 Figura 08: criança regando as hortaliças (LD1)         Figura 09: crianças cuidando da horta (LD2) 

 

A Horta escolar é uma prática que pode contribuir para motivar os alunos a 

estudarem Ciências e a terem um maior contato com a natureza a partir das relações solo-

planta-água que são fundamentais nessa prática. A inserção de atividades em grupo contribui 

para estimular os alunos a se relacionarem e a trabalhar de forma coletiva, além disso, pode 

fomentar a compreensão das relações entre a prática e os conteúdos. Podemos considerar que 

os LD de 6º ano de Ciências, através das imagens, nos permitem dialogar e a partir da 

interpretação deles trabalhar com a Horta. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998) é importante estabelecer na prática educativa, um 

relacionamento entre o teórico sistematizado e as questões do cotidiano procurando 

desenvolver um ensino contextualizado. Ao longo do trabalho buscamos dialogar sobre as 

análises realizadas nos LD acerca das imagens e textos relacionados à temática Horta. A 

agricultura convencional, hoje tão discutida devido a utilização de agrotóxicos (inseticidas, 

herbicidas, fungicidas, acaricidas) promove uma preocupação acerca do meio ambiente, da 

inadequada utilização do solo e, principalmente, das problemáticas com a saúde. 

Atualmente as discussões a respeito de uma agricultura mais sustentável, 

agroecológica, promovem reflexões a respeito desta forma diferenciada de produzir alimentos 

e bens de consumo. Percebemos que os LD abordam algumas dessas novas técnicas para uma 

agricultura, ecologicamente correta, mas também dão destaque a agricultura convencional e 

suas práticas. 

O trabalho com Temas Transversais como Meio Ambiente, pressupõe aprender a 

realidade, conhecer o contexto em que vivemos, pois desta forma é possível promover 
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intervenções no sentido de transformar de forma consciente e crítica o contexto social. A 

prática da Horta escolar permite, além da aprendizagem científica por meio do cotidiano, 

também a possibilidade do desenvolvimento de um pensamento problematizador, 

investigativo, um crescimento individual e em grupo. 

Os Temas Transversais devem possibilitar, através das grandes preocupações 

vivenciadas na atualidade, um trabalho escolar a partir de um olhar diferenciado, interligando 

fatores do cotidiano com a ciência. Moreno (1993 apud Yus, 1998) reforça que os temas 

transversais promovem a união do saber científico com o saber cotidiano, ou seja, essa 

integração permite que o ensino transpasse a ordem “correta” e se deixe envolver por temas 

que agreguem o que, verdadeiramente, necessita-se saber e faça a diferença. 

Eles não necessitam ser tratados simultaneamente em todas as áreas do saber, nem 

abordado somente em ocasiões extraordinárias, mas, sim, promover uma articulação entre as 

áreas através de temáticas, de forma a complementarem o ensino. Macedo (2006, p. 55) 

ressalta que “os Temas Transversais apresentam-se como uma tentativa de articulação entre as 

diferentes disciplinas que compõem o currículo”. As áreas, por si só, são insuficientes para 

dar conta de toda uma temática. 

Gallo (2004, p. 111) vem a enriquecer o estudo afirmando que “os Temas 

Transversais nada mais são do que uma forma de tentar viabilizar a interdisciplinaridade, 

introduzindo assuntos que devem ser tratados pelas diversas disciplinas cada uma a sua 

maneira”. Concordamos com Yus (1998) ao acreditar que os Temas Transversais poderão ser 

uma inovação curricular que propicie uma dimensão mais atual da sociedade possibilitando a 

invalidez de um modelo de ensino centrado em disciplinas formais e fechadas. 

 
Considerações 
 

O LD distribuído a todos os professores e alunos, é um facilitador do trabalho a ser 

realizado em sala de aula. Ele, por sua vez, é um assessor para o desenvolvimento de projetos, 

atividades, investigações de maneira a tornar o ensino mais prazeroso, mas cabe a cada 

professor utilizá-lo da forma que achar mais viável para a realidade escolar. Como 

ressaltamos os PCN apresentam os Temas Transversais como um meio eficaz para a 

promoção de um ensino contextualizado além de interdisciplinar por ressaltar que nenhuma 

área do saber consegue sozinha abranger o leque de possibilidades que os temas propõem. 

O Meio Ambiente é um Tema Transversal muito importante para a construção de 

uma sociedade sustentável. No entanto, para que essa possa ser construída é essencial que a 

escola promova ações para conscientização dos alunos sobre a relevância da sua conservação. 
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É nela que são formados cidadãos multiplicadores dos saberes que irão transformar os 

conhecimentos aprendidos em práticas na realidade em que vivem. 

A atividade da Horta escolar é um dos passos para a constituição dessa mudança de 

comportamento uma vez que está vinculada a um Tema Transversal e constituísse como um 

laboratório vivo possibilitando que exista a interação teoria-prática. Para isso os LD vêm a ser 

um subsídio científico, como percebemos as imagens e os textos complementares contribuem 

para essa atividade, para esse novo pensar, motivando que os alunos possam interpretar, 

investigar, compreender e problematizar o que é visualizado no cotidiano e o que a ciência 

afirma possibilitando a troca e reestruturação de informações. Para utilizar a Horta como 

ferramenta no Ensino de Ciências é fundamental que haja a apropriação de conceitos, de 

propriedades, de relações que possibilitem um conhecimento acerca das atividades 

desenvolvidas com essa temática. A realização de práticas, também, é um exercício de 

aprendizagem. No entanto, é necessário que haja uma correlação com o conhecimento 

científico e esse é proporcionado pelos LD. 
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Resumo 
Neste trabalho, buscamos apresentar a percepção dos alunos de uma escola pública sobre a atuação dos bolsistas 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Foram entrevistados20 alunos de uma 
escola estadual de ensino médio. Nesse sentido, esta investigação, de caráter qualitativo, inclui a análise de 
respostas de uma entrevista que versa sobre a atuação dos bolsistas do PIBID/PED Biologia. Os resultados 
indicam que os objetivos do programa estão aos poucos sendo atingidos e que os alunos da escola sentem-se à 
vontade com os bolsistas, além de se identificarem com os mesmos achando as aulas mais interessantes e 
atrativas quando eles estão presentes em sala de aula. 

 

Palavras-chave: PIBID. Estudantes. Ensino 

 

Abstract 
In this work, we seek data that provide information on compliance or otherwise of the objectives proposed by the 
Institutional Bursary for New Teachers (PIBID) from the view point of school students. We analyzed the State 
School students "Dom Pedro II" the first year of high school. The researches qualitative, including analysis of 
responses to an interview analyzed according to the methods of content analysis. The results indicate that the 
program objectives are gradually being met and that school students feel comfortable with the stock market and 
identify with them finding the lessons more interesting and attractive when they are presenting the classroom. 

 

Keywords: PIBID. Students. Fellows. 

 

 

Introdução 

Criado em 2007 e coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

é um programa do Ministério da Educação - MEC foi instituído com o intuito de incentivar a 

formação inicial de professores para a educação básica, servir como mediador da educação 

superior do sistema público com a educação básica também do sistema público, 

                                                           
1  O presente trabalho foi realizado com o apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID da CAPES - 
coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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oportunizando aos acadêmicos dos cursos de licenciatura contato com o futuro local de 

trabalho, valorizar as ações acadêmicas dos cursos de licenciaturas das universidades federais, 

incentivarem as experiências e práticas inovadoras, no intuito de promover aos futuros 

professores a ações relacionadas com a realidade local da escola, promover a melhoria da 

qualidade da educação básica. 

Assim são propostas estratégias a fim de chegar aos objetivos do PIBID: valorizar as 

licenciaturas; estimular a iniciação à docência tanto dos bolsistas como dos não-bolsistas; 

respeitar as experiências e o contexto das escolas inseridas no projeto; continuar com as ações 

desenvolvidas a favor das experiências na docência por parte dos alunos e também construir 

um plano no objetivo de monitorar e avaliar o projeto de estímulo à docência. 

A iniciativa funciona por meio da concessão de bolsas para que estudantes de 

licenciatura realizem projetos em escolas de educação básica, que visam à aproximação da 

teoria das licenciaturas à prática de salas de aula da rede pública de ensino. Além dessa 

integração entre universidade e escola, os projetos desenvolvidos propiciam aos bolsistas o 

contato com experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 

e interdisciplinar, sob a supervisão de professores das escolas públicas. 

Os benefícios não se restringem aos participantes do programa, pois as escolas 

parceiras também saem ganhando, uma vez que são priorizadas aquelas com baixo índice de 

desenvolvimento da educação básica e que, além de alcançar resultados positivos com os 

projetos, atuam como protagonistas no processo de formação dos estudantes das licenciaturas. 

Marco teórico 

 

Desde décadas 1980 e 1990 observa-se, evidências de uma instabilidade, insatisfação 

na profissão do docente. Todavia, as respostas as mudanças para tal situação têm sido, 

insignificantes, insuficientes.  

 Porém, discussões sobre a formação de professores tomou um novo direcionamento, 

discussões sobre o contexto da escola, a falta de condições materiais do trabalho docente e a 

condição de assalariado do professor, a qualidade do ensino na escola, o reconhecimento da 

profissão passaram a serem considerados temas importantes.  

A situação das licenciaturas na época e também nos dias atuais é considerada 

insustentável. Nota em relação aos cursos de formação de professores, um sentimento 

generalizado de preconceito a partir da população de inferioridade, incapacidade, 

desvalorização acadêmica das atividades ligadas à educação nas instituições de ensino 
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superior, na qual cursos bacharel sofrem privilégios enquanto não acontece com as 

licenciaturas. 

E a partir daí estudos relacionados a uma nova postura enquanto docente ganhou 

grandes perspectivas, porém, é necessário conscientização, uma valorização da profissão. Tais 

estudos mostram que experiência educacional diferenciadas ainda durante a formação 

acadêmica contribui positivamente para a sua formação. 

Diferentes tendências pedagógicas são observadas ao longo desses anos, diretrizes 

Curriculares para a formação de Professores, que propõe princípios para o exercício 

profissional os seguintes aspectos: competência na orientação, coerência entre a formação 

oferecida e a prática esperada e a pesquisa na tentativa de superar os problemas que também 

ocorrem na escola. 

 As alterações e inovações nos cursos de formação docente sobre alguns aspectos da 

investigação acerca de como o desempenho no processo ensino-aprendizagem, 

especificamente nas licenciaturas pode ser um dos caminhos. 

Breve história do programa de incentivo à docência na Biologia – PIBID/PED 

 

 A história do projeto de iniciação à docência na Universidade Federal de Ouro Preto 

teve início em 2009 com o objetivo de contribuir para o estímulo à docência junto aos alunos 

de Ciências Biológicas da UFOP. Até o ano de 2008 o contato do aluno de Licenciatura em 

Ciências Biológicas com a prática do ensino-aprendizagem nas escolas de ensino fundamental 

e médio, estava restrito a atividades desenvolvidas nas disciplinas de Estágio Supervisionado 

no Ensino de Ciências Biológicas e aquelas referentes a projetos de extensão. Nesse cenário, 

era possível observar certo desinteresse dos alunos da licenciatura em Biologia pelo 

magistério, bem como um sentimento de inferioridade em relação aos alunos do curso de 

Bacharelado, pois a maioria dessa era inserida em programas de iniciação científica 

contemplados com bolsas de estudos, gerando discrepâncias entre esses dois cursos. 

Em 2009 foi realizada a primeira seleção para o PED Biologia. Foram escolhidos, via 

edital, quinze alunos do curso de licenciatura, três supervisores e um coordenador para o 

desenvolvimento do projeto em três escolas da região de Mariana e Ouro Preto. Esse processo 

de seleção aconteceu da mesma forma nos anos seguintes. Em todos os anos todas as vagas 

foram preenchidas. Desde o início, a oportunidade oferecida pelo Projeto provocou em muitos 

licenciandos o desejo de estar nas escolas das cidades de Ouro Preto e Mariana. Atualmente o 

PED- Biologia é composto por 19 alunos bolsistas sendo 15 estudantes de Biologia, 4 
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estudantes da Pedagogia, 3 Supervisores e 2 Coordenadores de área. Os bolsistas foram 

encaminhados para duas escolas de Ouro Preto e uma em Mariana. Nessas escolas eles são 

acompanhados pelos Supervisores. A cada ano, após a constituição das equipes é discutido 

com os bolsistas os objetivos do PIBID, a importância do uso de um caderno de campo, a 

distribuição dos mesmos nas escolas, a organização das reuniões e as metas a serem atingidas 

a partir das articulações com cada instituição. Inseridos na escola, os bolsistas realizam uma 

leitura desse lugar como espaço sociocultural e educativo: suas práticas, projetos, formas de 

integração e comunicação, relações interpessoais e institucionais, dinâmica de trabalho 

cotidiano, formas de agir em situações de conflito, identificação de problemas e desafios. Para 

tanto, é construído um diagnóstico preliminar, um texto descritivo e analítico que busca 

identificar o perfil de alunos, os professores, suas demandas e realidade. Após esse 

reconhecimento da escola, os bolsistas elaboraram uma proposta específica para cada 

comunidade escolar relacionado com demandas do currículo de Biologia visando o 

engajamento, a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Tais ações se dão na forma 

de monitorias, atendimento a alunos com dificuldades específicas, projetos, planejamentos de 

aulas, realização de oficinas, feiras de ciências, atividades práticas em laboratórios, entre 

outros.  

Metodologia 

Com o objetivo de analisar os primeiros resultados das atividades desenvolvidas pelos 

bolsistas do PED-UFOP/ BIOLOGIA em uma escola da rede estadual foi analisado alguns 

questionários sobre a percepção do trabalho dos bolsistas pelos estudantes, a fim de relatar a 

convivência com os alunos em sala de aula, explicitando as diversas interações existentes 

entre os bolsista se os alunos a partir da inclusão daqueles na escola. A metodologia utilizada 

para a elaboração deste trabalho foi entrevista semi-estruturada.  

A investigação qualitativa ressalta a natureza socialmente construída da realidade, a 

íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado. Na entrevista semi-estruturada, o 

investigador tem uma lista de questões ou tópicos para serem preenchidos ou respondidos, 

como se fosse um guia. A entrevista tem relativa flexibilidade. As questões não precisam 

seguir a ordem prevista no guia e poderão ser formuladas novas questões no decorrer da 

entrevista (MATTOS, 2005, p.826). Uma das características da entrevista semi-estruturada é a 

utilização de um roteiro previamente elaborado. As perguntas são previamente escolhidas 

pelo entrevistador, de forma que os entrevistados respondam às mesmas questões sem uma 

ordem a ser seguida.  A entrevista adapta-se ao entrevistado, sendo o seu desenvolvimento 
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flexível à exploração das questões. O resultado de uma entrevista depende do bom 

desempenho do entrevistador. Este deve dominar as questões propostas e o assunto abordado, 

além de manter objetividade durante o questionamento, evitando confusões e 

constrangimentos ao entrevistado. Assim sendo, uma entrevista com 20 alunos em que o 

projeto de Biologia atende foi realizada. Os alunos foram escolhidos de maneira aleatória, 

respeitando a porcentagem das salas em que o projeto atua. Assim, foram escolhidos cinco 

alunos de cada turma, tendo cada turma35 estudantes tantos. A entrevista foi realizada no 

dia03 (três) de Julho de 2012, no horário de aulas dos estudantes. Esta gravada em áudio com 

os alunos do primeiro ano do ensino médio, individualmente. 

Segue abaixo o questionário no qual os alunos foram submetidos e algumas das 

respostas mais significativas para este estudo. 

Questionário 

1. O que você acha que os alunos do PED-BIO estão fazendo na escola? 

2.  Como eram suas aulas antes do PED-BIO? 

3.  E como são agora? 

4. Se você tivesse que descrever nossa ação dentro de sala, como você descreveria? 

5.  O que você aprende com as atividades? 

6.  O que você sugere para que nossa atuação seja melhor dentro da escola? 

 

Resultados e análises 

A maioria dos alunos entrevistados possui uma faixa etária de 14 a 16 anos, estão 

cursando o primeiro ano do ensino médio, foram entrevistados 20 alunos no total, sendo cinco 

estudantes por turma escolhidos aleatoriamente. Esses estudantes tiveram num primeiro 

momento, dificuldade em responder as questões propostas, foi observado certo incômodo em 

respondê-las.  Quando foram questionados sobre o programa do PIBID, aquilo que eles 

achavam que os bolsistas estavam fazendo na escola, por qual motivo eles estariam na escola, 

a maioria dos estudantes responderam que era para levar o conhecimento até eles, mudar as 

aulas, tornando-as mais dinâmicas, o que torna a matéria mais fáceis de ser aprendida, que os 

estudantes do PIBID estão lá para melhorar o aprendizado dos alunos da escola, pois possuem 

uma facilidade em aprender quando os alunos do PED estão auxiliando o professor.  Foi dito 

também que estão lá para adquirir experiências e conhecimento, já que é em contato com a 
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escola que um aluno graduando em licenciatura aprende a lidar com as situações que ocorrem 

de uma sala de aula.  

Uma aluna disse que o real motivo dos PED Biologia estar na escola é auxiliar os 

professores com os alunos, ajudando-os a envolver com a turma.   

Em relação à pergunta: “como eram suas aulas antes do PIDIB chegar à escola”, uma 

grande maioria usou expressões como: normais, desanimadas, desinteressantes, entediantes, 

horríveis. Que o professor ministrava sua aula com matéria no quadro negro e exercícios, 

exigindo dos alunos maior concentração, e esse modo de lecionar torna o aprendizado e sua 

fixação mais difícil. Foi notado que o professor possui certa dificuldade em ser o mediador do 

conhecimento. 

Assim, relatou-se que depois o PED foi inserido na escola, houve algumas mudanças, 

arriscamos a dizer, até no cotidiano do professor em ministrar suas respectivas aulas. Os 

alunos indicam na entrevista que a aula ficou mais atrativa, objetiva e esclarecedora. Apontam 

a inserção das aulas práticas e das atividades em grupo no planejamento do professor que 

auxiliam o entendimento do conteúdo. Pela forma como o PED ministra as atividades, logo, 

conseguem acompanhar e a entender o conteúdo. 

Uma minoria relatou que não houve mudanças e se houveram foram pouco notadas. 

Mas uma resposta foi bastante peculiar: disse que notou alguma diferença, porém, o 

“trabalho” que o PED propõe a fazer é um pouco diferente do professor e com isso talvez por 

falta de planejamento, de tempo o professor não possui uma estrutura para propor diariamente 

o que o PED realiza dentro da escola. 

E já que eles notam a presença do PED, qual é o comportamento deles, suas ações 

dentro da escola, num certo principio houve uma dificuldade em responder, porém, disseram 

de uma maneira geral que é similar com o do professor, seus gestos, a maneira como orientam 

os alunos, que com as atividades que o PED expõe a turma consegue “prender” a atenção. 

O vocabulário, o modo como é transmitido à informação é similar com o do cotidiano 

dos estudantes, que possui uma compatibilidade maior em relação com o dos professores. E 

que eles notam que procuram trocar experiências com eles possuem nas atividades 

acadêmicas. Que eles têm a responsabilidade de serem atenciosos e que eles notam que 

procuram ser competentes no que propõe a fazer. 

Foi observada uma contradição nas respostas um grupo disse que o comportamento é 

similar com do professor e o outro disse que é diferente, pois a maneira como ajuda os alunos, 

seja em alguma dúvida... É diferente. E em outra resposta disse que eles nota certo “medo” 

por parte dos alunos do PED, que eles ficam assustados dentro da sala de aula, que existe uma 
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falta de domínio da turma que estão trabalhando, que tem que adquirir ainda mais presença 

diante a turma e ai que ele acha que não estão preparados para serem docentes e enfrentar o 

dia a dia de uma escola. 

Por ultimo, foi solicitado aos alunos que falassem sobre o que eles aprenderam ou que 

eles mais gostaram das atividades. E as resposta na sua maioria foi de realizar as experiências, 

que eles conseguem notar que o que o professor expõe dentro de uma sala de aula faz parte do 

dia a dia e assim conseguem assimilar melhor. Que participar das atividades práticas 

ativamente é bem interessante, pois o passo a passo é o diferencial que conseguimos assimilar 

com uma maior facilidade. 

Com tudo foi isso pedido que façam sugestões para que tenhamos um melhor 

aproveitamento e notou-se que as atividades de caráter dinâmico sejam realizadas com uma 

maior frequência, dentro da escola e fora, sejam realizadas visitas em lugares (museus, 

universidades...) e também que eles sejam mais seguros em suas ações, que sejam mais 

presentes. 

Considerações Finais 

Nota-se que os alunos, ao responderem o questionário não consideram apenas o 

PED/UFOP BIOLOGIA, mas também os outros que atuam na escola, como história, filosofia 

e matemática. Eles são citados pelos alunos durante a entrevista juntamente com as atividades 

realizadas. 

Os estudantes estão muito felizes com a nossa atuação na escola, e percebemos 

claramente que quando estamos presentes na sala, a matéria lecionada é mais bem 

compreendida e aproveitada. Além disso, os estudantes têm uma ótima relação conosco, 

sentindo-se até mais à vontade conosco do que com o próprio professor. 

Ao final deste trabalho, podemos concluir que a atuação do PED/UFOP BIOLOGIA 

na escola está sendo muito positiva e que os objetivos propostos pelos projetos estão sendo 

atingidos. É muito gratificante observar que a nossa presença na escola é bem vista por seus 

alunos e que somos capazes de fazer - nem que seja pouca, a diferença na vida escolar destes 

adolescentes. 
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Resumo  
Neste artigo apresentamos uma proposta interdisciplinar que foi elaborada com o intuito de integrar e 
contextualizar os conhecimentos físicos e químicos através da temática o que sabões, detergentes e xampus têm 
em comum? Tendo em vista uma visão interdisciplinar do fenômeno em estudo, propomos a Unidade de 
Aprendizagem (UA) descrita neste trabalho, que por meio de atividades teórico-experimentais investigativas 
explora os conceitos de tensão superficial, agentes tensoativos, forças intermoleculares, entre outros. A proposta 
pedagógica apresenta e discute atividades que objetivaram desenvolver competências e habilidades nos 
estudantes, de modo que estes tornem-se aptos a resolverem situações problemas por meio de uma postura 
investigativa. E ainda, tornem-se capazes de inter-relacionar os conhecimentos das diferentes disciplinas nas 
explicações e previsões de fenômenos naturais.  
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Abstract 
This article presents an interdisciplinary approach that was developed in order to integrate and to contextualize 
the physical and chemical knowledge through the theme what have soaps, detergents and shampoos in common? 
By the interdisciplinary point of view, we propose a Learning Unit (AU) to investigate the concepts of surface 
tension, surfactants, intermolecular forces, among others by adopting theoretical and experimental activities. The 
proposal presents and discusses pedagogical activities that aimed to develop skills and abilities in students such 
as they become able to solve problem situations through an investigative attitude. They also become capable of 
interrelating the knowledge of different disciplines in the explanations and predictions of natural phenomena. 
 
 
Keywords: Surface Tension. Interdisciplinary. Everyday. 
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Introdução 

 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio apontam temas do 

cotidiano como relevantes para este nível de ensino, especialmente, nas disciplinas de 

Química e Física ao defender uma abordagem “de temas sociais (do cotidiano) e uma 

experimentação que, não dissociadas da teoria, não sejam pretensos ou meros elementos de 

motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades de contextualização” (BRASIL, 2006, 

p.117). Assim, a abordagem de temas que valorizem as vivências dos alunos pode ser uma 

ferramenta útil na integração dos conhecimentos químicos e físicos para uma formação 

científica e interdisciplinar.   

De acordo com Moraes (2008) a contextualização precisa superar a ideia de mera 

aproximação entre a aula e o cotidiano dos alunos: 
Contextualizar os currículos é integrá-los nas realidades em que as escolas se 
inserem, é derivá-los da cultura e dos conhecimentos populares dos alunos. É 
encadeá-los nos discursos já dominados pelos alunos e comunidades escolares 
(MORAES, 2008, p. 20). 
 

Partindo-se de temas do cotidiano do aluno e de seus saberes pode-se construir o 

conhecimento científico, baseando-se em suas vivências e discursos. Um dos assuntos de 

interesse, e rico conceitualmente, seria o consumo de produtos de limpeza (incluindo os 

cosméticos, produtos de higiene pessoal e de uso doméstico). Em vista da variedade de 

fórmulas e aplicações dos produtos de limpeza, e sua aplicação imediata no cotidiano das 

pessoas, torna-se relevante à abordagem do tema no contexto educacional.   

Estamos tão habituados em nosso dia a dia com os produtos de limpeza doméstica 

(sabão e detergente) e higiene pessoal (xampu) que vem sendo desenvolvidos com o decorrer 

dos anos, que sequer paramos para pensar: como sabões, detergentes e xampus removem a 

sujeira? Qual é a diferença entre sabão, detergente e xampu? Que propriedades físicas e 

químicas sabões, detergentes e xampus têm em comum? 

Dentro desta perspectiva, surge a motivação de elaborarmos uma proposta didática que 

viabilize a integração e contextualização da Química e da Física necessária ao entendimento 

da tensão superficial por meio da temática “O que sabões, detergentes e xampus têm em 

comum?”. Para tal, propomos uma Unidade de Aprendizagem que envolve atividades 

investigativas com o propósito de abordar o assunto tensão superficial, pois este fenômeno 

está muito presente no cotidiano das pessoas, contudo, ainda é pouco explorado nas aulas de 

Química ou Física no Ensino Médio (EM). Além disso, é importante ressaltar que para 

entender esse fenômeno é necessário explorar e relacionar conhecimentos provenientes tanto 
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da Química quanto da Física como, por exemplo, as forças intermoleculares, polaridade das 

moléculas, eletrostática, etc. Nesse sentido, a temática viabiliza as interconexões disciplinares, 

promovendo a compreensão e aplicação do conhecimento teórico com a prática vivenciada 

pelo aluno em seu cotidiano.   

 

Referencial Teórico  

 

Unidade de Aprendizagem: um caminho para o trabalho interdisciplinar 

 

A Unidade de Aprendizagem (UA) é uma metodologia de ensino que favorece a 

aprendizagem significativa. Segundo Ausubel (1978 apud Moreira, 2008) a aprendizagem 

significativa ocorre quando há interação entre os novos conhecimentos e os conhecimentos 

prévios (já existentes na estrutura cognitiva do sujeito). 

Segundo González et al. (1999),  
Uma Unidade de Aprendizagem é um conjunto de ideias e hipóteses de trabalho, que 
inclui não só os conteúdos das disciplinas e os recursos necessários para o trabalho 
diário, senão também metas de aprendizagem, estratégias que ordenem e regulem, 
na pratica escolar, os diversos conteúdos de aprendizagem (GONZÁLEZ, 1999, 
p.18).  
 

Neste contexto, a aplicação de uma UA em sala de aula propicia um crescimento 

multidirecional, uma vez que promove um processo de ensino-aprendizagem no qual os 

estudantes deixem de serem sujeitos passivos e passem a ter uma postura ativa na construção 

do conhecimento. 

Dentro desta perspectiva, a UA viabiliza o trabalho interdisciplinar, segundo González 

et al. (1999),   
A Unidade de Aprendizagem é um tipo de estruturação curricular que permite 
superar o planejamento seqüencial apresentado nos livros-texto, sendo adequada a 
propostas interdisciplinares por envolver atividades estrategicamente selecionadas 
sobre um determinado tema, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos e 
possibilitando a evolução de conceitos. (González, 1999 et al. p. 18). 
 

Assim, ao estruturar uma UA numa perspectiva interdisciplinar os docentes podem 

utilizar diferentes propostas de atividades, como pesquisa bibliográfica, atividades 

experimentais, apresentação de seminários, elaboração de projetos de pesquisa, aula 

expositiva dialogada, resolução de problemas, jogos educativos, discussão de filmes, visitas a 

museus (ROCHA FILHO et al, 2006). 
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Atividades Investigativas: possibilidades para o ensino de Química e Física 

 

O uso de atividades investigativas vem ganhando destaque no ensino de ciências nos 

últimos anos (GIL-PÉREZ et al., 1999; GONZÁLES, 1992). É consenso entre diversos 

autores que as atividades experimentais devem ser orientadas como uma atividade 

investigativa e não como uma atividade mecânica e manipulativa (GIL-PÉREZ et al., 1999; 

GONZÁLES, 1992).  

No ensino por investigação, cabe ao professor colocar os alunos frente a situações 

problema adequadas, propiciando a construção do próprio conhecimento, que segundo Piaget 

(1978), é construído baseando-se na experiência do aprendiz. As atividades investigativas 

proporcionam o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem de conteúdos importantes para 

a formação do cidadão, tais como atitudes, valores e normas (Azevedo, 2004).  

Duschl (1998) apresenta um modelo de ensino e aprendizagem como indagação. 

Segundo ele, quando os alunos têm oportunidade de participar do processo de construção do 

conhecimento, como elaborar hipóteses, questioná-las e defender os seus pontos de vistas, o 

professor encontrará diferentes ideias nas respostas dos alunos, ficando o professor com a 

responsabilidade de provocar novas discussões, ou seja, ser questionador, provocador. 

Para Azevedo (2004), 
Utilizar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a 
compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo 
de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e a agir sobre 
seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando as 
causas dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado 
de suas ações e/ou interações. (AZEVEDO, 2004, p.22).   

 
É fundamental que o aluno participe ativamente da atividade experimental e isso 

acontece quando o mesmo tem a possibilidade de elaborar, de refletir, de propor hipóteses, 

discutir resultados, concluir, etc. Esses aspectos assumem um papel importante no processo 

de construção do conhecimento (CARROSCOSA et al., 2006). 

 
Materiais e Métodos 
 

Tomando-se como base os elementos apresentados e discutidos anteriormente, foi 

elaborada a UA que está sintetizada na Tabela 1. A descrição detalhada de cada uma das 

atividades propostas na UA é apresentada na sequencia e contemplar  a integração dos 

conhecimentos de Física e Química necessários à compreensão significativa da temática, 

explorando o fenômeno tensão superficial e o efeito dos agentes tensoativos sobre a superfície 
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de um fluido. Ainda, procurou-se relacionar a Química e a Física com a vivência do cotidiano 

e, do ponto de vista de competências e habilidades, desenvolver capacidades de trabalho em 

grupo, de elaboração de hipóteses e de explicações para as situações apresentadas, colocando 

o centro da aprendizagem no aluno, ou seja, que ele seja participante ativo no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Cabe ressaltar que a proposta didática deve ser desenvolvida através do trabalho em 

pareceria entre docentes das disciplinas de Química e Física do EM. 

 
Tabela 1- Planejamento didático 
Aulas AED*/AIE**/AD*** Objetivos Conteúdos  

1ª  AIE-Observando o 
formato da superfície 
da água. 

 Observar o formato esférico 
da gota do fluido. 

 Tensão superficial  
 Forças 

intermoleculares 
 Eletrostática 
 

2ª  AED  Discutir o fenômeno tensão 
superficial. 

3ª  AD-Verificando o 
efeito do tensoativo 
na água. 

 Avaliar o efeito do 
tensoativo sobre a tensão 
superficial da água. 

 Agentes tensoativos 
 Polaridade das 

moléculas  
 Tensão superficial  
 Forças 

intermoleculares 
 Eletrostática 

 

4ª  AED  Discutir o efeito dos agentes 
tensoativos nos fluidos. 

5ª  AIE-Avaliando a 
qualidade de sabões, 
detergentes e xampus. 

 Analisar por meio de 
atividade experimental a 
capacidade que os 
tensoativos têm em diminuir 
a tensão superficial da água. 

*Aula expositiva e dialógica **Atividade Experimental Investigativa-realizada pelos alunos *** Atividade 
Demonstrativa-realizada pelo professor 
 

Descrição das Atividades Propostas 

 

1ª aula - Com o intuito de que os estudantes percebam o formato esférico da gota do líquido, 

propõe-se que os estudantes, reunidos em grupos, desenvolvam duas atividades 

experimentais, conforme descrito a seguir: 

Atividade Investigativa Experimental - Observando o formato da superfície da água. 

Atividade experimental 1  

Procedimento: Encha um copo com água até a borda, com o auxílio de um conta-gotas, 

adicione aos poucos mais água a este mesmo copo, tomando o cuidado para que o líquido não 

extravase do recipiente. 

Exemplo de questão para os alunos: Que formato o líquido adquiriu na borda do recipiente? 

Atividade experimental 2 
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Sugestão de questão problematizadora: Se mudarmos o formato do suporte de arame altera o 

formato da bolha? 

Procedimento: Mergulhe cada suporte de arame (com formados diferentes, por exemplo, 

circulo, quadrado, triangulo, etc.) no recipiente contendo a mistura água e detergente, retire e 

assopre, repita o procedimento com os diferentes suportes de arame.  

Exemplo de questão para os alunos: O que você observou? 

Sugestão: Neste momento os grupos de alunos socializarão suas observações a respeito das 

atividades experimentais 1 e 2, e os professores de Química e Física estarão mediando esse 

diálogo.  

Nota: Com a atividade experimental 1 almeja-se que os alunos percebam que o formato da 

superfície do fluido na borda do recipiente é esférico e, na atividade experimental 2 espera-se 

que os alunos visualizem que, independentemente, do formato do suporte de arame o produto 

final será a formação de “bolhas de sabão”.  

 

2ª aula – Nesta etapa os professores abordarão os conceitos científicos (ver tabela 1) 

necessários ao entendimento das situações observadas na 1ª aula. 

 

3ª aula – Com o objetivo de que os estudantes visualizem o fenômeno da tensão superficial e 

o efeito dos tensoativos na superfície de um fluido, sugere-se que os estudantes, reunidos em 

grupos, desenvolvam duas atividades experimentais, conforme detalhado a seguir: 

 
Demonstração 1 

Procedimento: Coloque um pouco de água em um recipiente, equilibre (com o auxílio de um 

suporte feito com clipes) um clipes na superfície do líquido. Após, adicione gotas de 

detergente.  

Exemplo de questão para os alunos: Como se explica o fato de um clipe permanecer na 

superfície da água? 

Exemplo de questão para os alunos: Com a adição de detergente o clipe afundou, por quê?  

Demonstração 2  

Sugestão de questão problematizadora: Em qual sistema a espuma dura mais tempo: naquele 

sem detergente ou naquele com detergente? Por quê?  

Procedimento: Adicione a dois recipientes 10 mL de água e 10 mL do vinagre e agite. Em um 

dos recipientes adicione 5 gotas de detergente.  Adicione, de uma vez, em cada recipiente 10 

mL da solução de bicarbonato de sódio (5g dissolvidos em 100 mL de água). Repita todo o 
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procedimento adicionando, porém, duas gotas de detergente à solução de vinagre. Observar a 

formação da espuma.  

Nota: As demonstrações 1 e 2 objetivam problematizar a principal característica dos agentes 

tensoativos, ou seja, diminuir a tensão superficial dos fluídos. Na 4ª aula os docentes 

desenvolverão os conceitos necessários ao entendimento dessas demonstrações. 

 
4ª aula – Nesta etapa os professores abordarão os conhecimentos necessários à compreensão 

do fenômeno tensão superficial, assim como, a capacidade dos agentes tensoativos em 

diminuir a tensão superficial dos fluidos. 

 

5ª aula – Neste momento pretende-se que os alunos avaliem a qualidade dos sabões, 

detergentes e xampus por meio da capacidade que estes tensoativos têm em diminuir a tensão 

superficial da água. Para tal propõe-se que os estudantes, reunidos em grupos, desenvolvam a 

atividade experimental esquematizada na sequência: 

 

Atividade Experimental Investigativa - Avaliando a qualidade de sabões, detergentes e 

xampus  

 

Procedimento: Prepare soluções aquosas de cada um dos produtos (sabões, detergentes e 

xampus) de modo a obter a concentração de 1,00 g/L. Carregue a bureta com 5 mL de cada 

solução, separadamente, deixe verter a solução e conte o número de gotas formadas. Repita o 

procedimento para cada uma das soluções analisadas tomando o cuidado de higienizar e secar 

a bureta após cada análise. 

Exemplo de questão para os alunos: Baseando-se nos dados obtidos, como podemos avaliar a 

eficiência dos produtos analisados? 

Nota: Após a execução da atividade e análise dos resultados, os alunos deverão perceber que 

as gotas de água sem sabão são maiores que as gotas das diferentes soluções aquosas 

tensoativas.  Consequentemente, o número de gotas para um determinado volume é maior 

para as soluções aquosas tensoativas. Portanto, o produto mais eficiente produz o maior 

número de gotas (SILVA et al., 2002). 

 

Análise e discussão da proposta  
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A UA proposta deve ser trabalhada nas aulas de Física e Química (no segundo ano do 

EM) numa perspectiva dialógica, na qual os alunos poderão relacionar, prever, testar e 

comprovar a integração dos conhecimentos Físicos e Químicos envolvidos no entendimento 

da temática e, os professores estarão mediando esse processo. De acordo com Vygotsky 

(1989) o trabalho em equipe e a interação aluno-professor; auxiliam no desenvolvimento de 

raciocínio e habilidades; e facilitam o aprendizado de conceitos. 

Neste sentido, apresentamos uma proposta didática interdisciplinar que pretende 

abordar conhecimentos das disciplinas de Química e de Física com o objetivo de promover 

uma prática didática voltada à compreensão global de um fenômeno presente na vida diária 

dos estudantes, no caso, o fenômeno de tensão superficial através da temática proposta. As 

atividades propostas se constituem inicialmente em uma UA constituída de 5 aulas nas quais 

se pretende trabalhar os conceitos Físicos e Químicos por meio de estratégias didáticas que 

visam uma integração entre teoria e experimentação através de atividades de caráter 

investigativo, assim como, aulas expositivas e dialogadas entre outras.   

Desta forma, por meio desta perspectiva de trabalho buscamos elaborar atividades que 

propiciem aos estudantes uma construção do conhecimento que seja significativa, além de um 

gradual desenvolvimento de competências e habilidades que os tornem aptos, ao final das 

atividades propostas, a resolverem situações problema teórico-experimentais por meio de uma 

postura investigativa.  

Consideramos que trabalhar os conhecimentos científicos a partir de temáticas 

contextualizadoras contribui para a formação de um cidadão mais consciente, visto que esse 

tipo de abordagem dos conteúdos instiga o aluno ao aprendizado, uma vez que aborda 

situações problemáticas reais e os conceitos químicos e físicos vão sendo trabalhados 

naturalmente com vista a entender o fenômeno em estudo. Assim, a proposta possibilita o 

enfrentamento de uma das grandes preocupações do Ensino de Ciências retratada nos 

documentos oficiais (BRASIL, 2002), que é a busca por um ensino de ciências que garanta a 

união entre os fatos e fenômenos vivenciados no dia-a-dia, suas respectivas implicações 

sócio-econômico-culturais, juntamente com os conhecimentos teóricocientíficos neles 

implícitos.  

Por fim, cabe ressaltar que não temos por intenção que a presente proposta seja 

tomada como a única maneira possível de abordar interdisciplinarmente estes conteúdos. Mas 

sim, pretendemos que ela seja vista com um dos possíveis modelos no qual os professores 

possam basear-se para desenvolver os seus próprios planejamentos, integrando a ela suas 

próprias ideias, experiências e vivências adquiridas em sua prática docente.  
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Considerações Finais 

 

A abordagem interdisciplinar proposta promove uma visão integrada, contextualizada 

e significativa da Química e da Física, possibilitando também que o estudante perceba como 

os conhecimentos Químicos e Físicos estão inter-relacionados na compreensão de situações 

do cotidiano. De acordo com DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO (2002), partir de 

temas significativos possibilita ações e explicações, pois o mundo em que a vida se dá é ponto 

de partida e chegada dos conhecimentos científicos, sendo que este aparece como uma das 

formas de atuar e explicar.  

Nessa direção, a proposta interdisciplinar visa o desenvolvimento de competências e 

habilidades dos estudantes, de modo que estes, durante o desenvolvimento efetivo da 

sequência didática, assumam uma postura investigativa na busca pela solução dos problemas 

propostos e, após a implementação da mesma almeja-se que os estudantes estejam aptos a 

interligar conhecimentos das diferentes disciplinas na explicação do fenômeno estudado. 

Assim, quando há interdisciplinaridade, necessariamente, deve-se alcançar um entendimento 

global do assunto, ou seja, as interações conceituais ultrapassavam cada uma das disciplinas 

construindo um novo saber. Segundo Fazenda (1996), “a integração das disciplinas não pode 

ser pensada somente a nível de integração de conteúdos ou métodos, mas a nível de 

integração de conhecimentos parciais, específicos, tendo em vista um conhecer global”. 

Dentro desta perspectiva, ao utilizar a temática como proposta de intervenção, 

buscamos situar o aluno num contexto real, para que ele possa relacionar os conhecimentos 

químicos e físicos com os de seu cotidiano e, também refletir criticamente com base nos 

conhecimentos científicos abordados ao longo da UA sobre o as implicações socioeconômicas 

implícitas no uso de determinado produto de limpeza. 
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Resumo  
Este trabalho, fruto de uma tese de doutorado, trata da compreensão de como o discurso das crianças são (re) 
produzidos a partir da leitura de textos da revista Ciência Hoje das Crianças no contexto da sala de aula. Para 
tanto, foi analisada uma aula em que as crianças relatam textos lidos. Os discursos deixam entrever aspectos da 
linguagem de divulgação científica e do discurso oral. Essa interação entre oralidade e escrita é chamada por 
Marcuschi de retextualização. A perspectiva teórico-metodológica de análise inspira-se nas concepções de 
Bakhtin acerca da interação verbal e na análise microgenética (GÓES, 2000). 
 

Palavras-chave: Divulgação científica. Linguagem. Dialogia. Crianças. 

 

Abstract   
This work, the result of a doctoral dissertation deals with understanding how the discourse of children are (re) 
produced from the reading of texts of the journal Science Today Children in the context of the classroom. To that 
end, we analyzed a class in which children report texts read. The speeches glimpse aspects of scientific language 
and the spoken word. This interplay between orality and literacy is called by the Marcuschi retextualization. The 
theoretical-methodological analysis is based on Bakhtin's ideas about the verbal interaction and microgenetic 
analysis (GÓES, 2000). 
 
 
Keywords: Popularization of science. Language.  Dialogism. Children. 
 
 

 

Introdução 

As interações do leitor com o texto têm sido objeto de preocupação crescente de muitas 

pesquisas no campo da Educação em Ciências (ALMEIDA, M. et al 1998, 2000, 2001; 

ESPINOZA, 2009, 2010). No entanto, a maior parte da produção nessa área está concentrada 

nas últimas séries do ensino fundamental. As relações entre leitura, linguagem e ensino nas 

aulas de Ciências nas séries iniciais têm sido pouco estudadas. Talvez, a preocupação desse 

segmento com a alfabetização da língua materna, no sentido estrito desse termo, bem como a 
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ausência de práticas significativas em educação e ciências nos primeiros anos justifique tal 

lacuna. Prova disso é que as crianças não guardam lembranças significativas das leituras 

realizadas nas aulas de Ciências. A maioria dos alunos não se lembra dos livros, das imagens, 

não têm memória do prazer e curiosidade que um mergulho em um texto de ciências pode 

proporcionar (ALMEIDA, A, 2005).  

Com efeito, o interesse desta pesquisadora pelas práticas de leitura desenvolvidas nas 

aulas de Ciências tem origem em sua dissertação de mestrado. Nesse trabalho, o olhar de uma 

aluna chamou a atenção: “Ciências é gostoso de aprender... É igual Português, nas duas 

estudamos textos e questionários” 2. Nessa dissertação, foi possível observar que os textos nas 

aulas de Ciências eram apresentados aos alunos como um tipo particular de discurso que se 

caracterizava pela neutralidade e uma atitude de certeza. Nessas aulas, além das 

recomendações do que ler, como responder às questões e do como manter o corpo durante a 

leitura, os alunos eram orientados a ler o texto primeiramente com os olhos, silenciosamente. 

O trabalho com o texto era pensado na perspectiva da eliminação dos imprevistos. Esse 

caminho escolhido para o trabalho configurava um tipo de aula, uma concepção de ensino e 

de ciências, um tipo de leitor e leitura na escola. 

A leitura era um pretexto para a busca de respostas aos questionários. Essa era a forma 

que as crianças eram introduzidas na movimentada e perturbadora condição de leitoras nas 

aulas de ciências. Essa prática era sempre acompanhada da pergunta: o que você entendeu? O 

eco dessa pergunta despertou o interesse pelo tema, e serviu de inspiração para enveredar pela 

pesquisa acerca da leitura de textos de divulgação científica nas aulas de Ciências.  

Diante disso, considerando que a revista Ciência Hoje das Crianças foi o suporte no 

qual as crianças interagiram com os textos de divulgação científica, é importante apresentar, 

brevemente aspectos da produção desse material. 

 

A revista Ciência Hoje das Crianças  

 

Criada em 1986, Ciência Hoje das Crianças- CHC é a revista de divulgação científica 

para crianças da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. Tem caráter 

multidisciplinar e publica sob as formas mais variadas temas relativos às ciências humanas, 

                                                 
2  Esta informação compõe parte dos dados obtidos por esta pesquisadora em sua dissertação 
de mestrado: Ver o invisível: as metamorfoses do aprender e do ensinar ciências em uma 
experiência de professoras do primeiro ciclo (2005).  
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exatas, biológicas, da Terra, ao meio ambiente, à saúde, às tecnologias e à cultura. O objetivo 

da revista é promover a aproximação entre cientistas, pesquisadores e público infantil em 

geral, incentivando o fazer e o saber científicos e estimulando a curiosidade das crianças para 

fatos e métodos das ciências. Além disso, propõe-se a divulgar aspectos da cultura brasileira, 

possibilitando a ampliação do universo cultural das crianças.  

A CHC é produzida para crianças entre 7 e 14 anos. Com pauta diversificada, tem 

múltipla utilização: para as crianças, como material de leitura e de apoio à pesquisa escolar; 

para os professores, como alternativa ao material estritamente didático; para as bibliotecas, 

como fonte permanente de consultas. Todas as matérias científicas são produzidas por 

pesquisadores e professores da comunidade científica brasileira e versam sobre objetos e 

métodos de pesquisa atualmente investigados. A publicação recebe tratamento gráfico e 

editorial cuidadoso e diversificado, que lhe confere uma de suas principais características: a 

agilidade de linguagem escrita e visual.  

Os artigos encaminhados à CHC, a convite ou espontaneamente, são analisados por 

consultor técnico da comunidade científica para avaliação de sua qualidade científica. Quando 

se decide pela publicação, o artigo é encaminhado à edição de texto que, num trabalho 

acompanhado pelo autor, busca torná-lo adequado à leitura das crianças. A versão editada, 

aprovada pelo autor, passa à edição de arte, encarregada de dar ao texto uma apresentação 

gráfica que o torne atraente para as crianças. 

 

Pressuspostos Teóricos 

 

Em Bakhtin (1995), a enunciação é produto da relação social e, qualquer enunciado fará parte 

de um gênero. Assim, para Bakhtin (1995), os gêneros são aprendidos no curso de nossas 

vidas como participantes de determinado grupo social ou membro de alguma comunidade. 

Logo, tem-se que gêneros são padrões comunicativos, que, socialmente utilizados, funcionam 

com uma espécie de modelos comunicativos globais que representam em conhecimento social 

localizado em situação concreta. Para Bakhtin, as diferentes esferas sociais de conhecimento 

estão relacionadas à utilização da língua e constituem-se como linguagens sociais. Isto é, cada 

esfera social de conhecimento se relaciona a uma discursividade, caracterizando um 

determinado modo de conhecer aspectos da realidade e de explicá-los. 

 Marcuschi (2001) acredita que o contexto cultural exerce forte influência sobre o papel 

da escrita e que há mais semelhanças que diferenças entre a modalidade oral e escrita. Sendo 
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assim, fala e escrita são atividades complementares e não opostas, visto que compartilham de 

semelhanças e diferenças que interagem entre si, em processo dinâmico histórico-cultural. 

Dessa forma Marcuschi redimensiona o termo letramento e salienta que a fala e a escrita se 

constituem como atividades interativas e complementares no contexto das práticas de 

letramento. Nessa interação entre a oralidade e a escrita, Marcuschi (2001, p. 48) chama de 

retextualização a passagem do texto escrito para o texto falado ou vice-versa. É “um processo 

que envolve operações complexas [de passagem do texto falado para o escrito e vice-versa] 

que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam uma série de aspectos nem 

sempre bem-compreendidos da relação oralidade-escrita” (MARCUSCHI 2001, p. 46). Para 

Marcuschi (2001, p. 47), a retextualização não é um processo mecânico de passagem de um 

texto supostamente descontrolado e caótico (o texto falado) para outro controlado e bem 

formado (o texto escrito); trata-se da passagem de uma ordem para outra. Segundo Marcuschi, 

há, nas atividades de retextualização, um aspecto muito importante: a compreensão. Em 

Bakhtin, a compreensão envolve a busca de contrapalavras em respostas às palavras do outro. 

Para Bakhtin (1993), qualquer compreensão verdadeira é dialógica por natureza. E a 

retextualização envolve construção de sentido, trabalho de compreensão. 

Assim, levando-se em consideração esses estudos, cumpre explicitar que este trabalho 

propõe compreender a retextualização dos discursos a partir do trabalho com a revista CHC 

no letramento escolar.  

Metodologia 

Com o objetivo de analisar como a revista Ciência Hoje das Crianças é apropriada na 

escola foram registradas cenas de trabalho com esse periódico, em aulas de Ciências, com 

crianças de 2º ciclo, em uma escola pública da rede municipal da cidade de Belo Horizonte, 

durante três meses. No que concerne ao trabalho com esses eventos, optou-se pela análise 

microgenética dada a sua vinculação com a matriz sociocultural resultando num relato 

minucioso dos acontecimentos (GÓES, 2000).  O evento extraído dessa aula compõe parte 

dos dados da tese: Interações e práticas de letramento mediadas pela Revista Ciência Hoje 

das Crianças em sala de aula (Almeida, 2011).  

 A escola onde foi realizada a pesquisa está localizada na periferia da cidade de Belo 

Horizonte. A professora havia se formado em Pedagogia, fazia menos de dez anos e atuava 

com Matemática e Ciências nas séries iniciais. Era professora de aproximadamente cem 

alunos do primeiro ciclo, distribuídos em quatro salas. Em cada uma das salas, trabalhava 

duas horas-aula semanais. Por tratar-se de um trabalho com o propósito de investigar a 
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apropriação da revista em sala de aula acompanhamos uma sala de aula durante três meses, 

gravando cerca de quinze aulas. Os procedimentos metodológicos incluíram registros em 

vídeo, notas de campo e gravações em áudio de reuniões com a professora.  

Após cada aula, tendo assistido às filmagens foram elaborados mapas de ações, cujo 

objetivo era representar as interações das crianças e professora com a revista CHC, os padrões 

discursivos da aula e a organização do trabalho com a revista. Os mapas permitiram construir 

um retrato mais geral dos acontecimentos de sala de aula. O discurso e as ações dos sujeitos 

foram registrados nos mapas pelo tempo de interação. A análise dos mesmos indicou nuanças 

de mudanças e permanências nos processos de sala de aula. A partir dessas marcas os 

episódios foram selecionados. 

A escolha desse episódio se justifica por considerarmos que nele ocorrem eventos-

chave que apontam para indícios da apropriação da revista na prática pedagógica. Nessa aula, 

o desafio das crianças se constituía em compreender o artigo e manter um efeito de sentido, 

similar ao gênero retextualizado, nos relatos de leitura. Nessa perspectiva, o relato de leitura 

é, aqui, compreendido como uma tarefa de retextualização (MARCUSCHI, 2001).  

 

Contextualização 

 

Na manhã do segundo dia de trabalho com as revistas, a aula de Ciências era a última do 

horário. Ao sinal para a troca de professores, as crianças guardaram na pasta os cadernos da 

aula de Português e colocaram sobre as carteiras os cadernos de Ciências e as revistas CHC. 

Ao entrar na sala, a professora cumprimentou as crianças com afeição e ocupou o mesmo 

lugar, à frente da turma, para falar aos alunos. Depois de chamar a atenção para o tempo curto 

da aula quis saber das crianças sobre a experiência de leitura da revista no ambiente 

doméstico. Muitas sinalizaram com gritos e o dedo em riste, o desejo de falar. Então, a 

professora solicitou que abrissem as revistas e comentassem com as próprias palavras o que 

haviam encontrado de mais interessante na CHC. Foram muitas as crianças que queriam 

partilhar suas leituras. Em meio a essas vozes, temas diversos tratados pela CHC surgiram nos 

relatos de leitura. Em silêncio, com uma postura corporal ereta, algumas crianças buscaram a 

voz e o olhar do relator. Iniciou-se, então, a sequência abaixo:  
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T Participantes Discurso 

1 Professora  Felipe 

2 
 
 

Felipe 
 
 
 

eu li o texto e o título é a linguagem dos códigos (...) o código é uma substituição de 
palavras por signos (...) o código começou (...) é uma substituição de palavras por signos o 
código começou quando um rei (...) ele queria esconder um tesouro, aí ele trocou o mapa 
por uns códigos porque se alguém achasse o mapa ninguém ia entender (...) daí surgiu os 
códigos (...) depois, depois que eu lembro veio o código morse que era os códigos que (...) 
com as mãos 

3 Professora muito bem, tá vendo? a pessoa tem uma máquina que faz um barulhinho, cada barulhinho 
corresponde a uma letra (...) porque aí a pessoa de muito longe consegue escrever uma 
mensagem, ela consegue pelo número de toques, de barulhinho (...) uma outra pessoa que 
já está treinada em ler esses códigos consegue ler os sinais (...) pelo toque ele vai saber 
qual letra, né? mais alguém gostaria de falar? 

4 Alunos EU, eu, EU, eu [...] 

5 Professora 
 

Lívia 

6 Lívia 
 
 

é que geralmente (...) tem uma pessoa assim, que a gente não vê todo dia ela fala: nossa 
como você cresceu, outro dia mesmo você era um bebê (...) lembra de quando você 
começou a falar? falava tudo aos pedacinhos/ 

7 Tereza o Diogo quer falar 

8 Professora  pode dizer Diogo 

9 Diogo eu li o texto (...) por que chove granizo? (...) porque às vezes as nuvens estão altas e as 
gotas de água descem e a temperatura é tão alta que gela (...) mais ou menos a sessenta ou 
setenta abaixo de zero e que (...) e vira camada de gelo aí que / 
 

10 Tito  e cai na Terra/ 
 

11 Tomas e cai na Terra parecendo cubo de gelo/ 

12 Professora legal! tem mais alguém? Inácio quer falar também? então pode falar pra nós (...) / 

13 Nina  professora  eu não ganhei a revista / 

14 Inácio é que (...) existem estrelas e planetas além desses que giram em torno do nosso sistema 
solar (...) aqui diz que tem planetas que rodam em torno das estrelas (...) 

15 Professora  e você? você também leu? você quer falar também? então fala bem alto para os seus 
colegas ouvirem 

16 Estela 
 
  

eu li sobre o curioso mundo das bactérias (...) os cientistas hoje acreditam que elas são 
seres que existem na terra  há mais de três milhões de anos/ 
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17 Professora  os cientistas dizem que são seres que existem há mais de TRÊS MILHÕES de anos, não é 
isso? / 

18 Armando nossa senhora!! mais velho que a minha avó, que a minha bisavó / 

19 Professora  e você acha que isso é ciência? 

20 Helena EU ACHO! 
21 Professora  é ciência, né gente? agora o José (...) 

22 José eu li com o meu primo essa aqui ó (...)  
ele constrói sua própria casa com  
pedras e flores e faz sua saliva como (...) / 
 

23 Sofia cola (...) ele usa água da saliva e oxigênio 

24 Alunos [...] / 

25 Professora  vamos ouvir a Lourdes... ela quer fazer um comentário sobre o que ela leu 

26 Lourdes é (...) eu li que uma pesca lá dos golfinhos com os seres humanos (...) que os golfinhos (...) 
eles ajudam os pescadores a pescar porque quando eles (...) é (...) os golfinhos estão (...) 
acho que na beira da maré da praia eles encurralam os peixes e os pescadores e jogam é 
(...) coisinhas lá neles / 

27 Catarina a rede / 

28 Lourdes e (...) a rede e pescam os peixes e (...) e (...) eles (...) os golfinhos (...) eles também gostam 
(...) eles são muito brincalhões porque eles não têm medo de seres humanos, né? eles 
gostam de brincar nas ondas, gostam de brincar (...) sabe umas plantas que ficam flutuando 
assim? / 

29 Professora  sei / 

30 Fátima algas marinhas / 

31 Lourdes é (...) as algas marinhas (...) eles gostam de afundar aquelas coisinhas e (...) e (...) aí 
também descobri que os PASSARINHOS NÃO TÊM DENTES!  (...) / 

32 Professora olha que interessante! conta para os seus colegas o que você descobriu através do texto 

33 Lourdes que os passarinhos, cada um, de acordo com a forma deles (...) eles é (...) conseguem pegar 
a comida e cortar de um jeito .. tipo os carnívoros com seu bico mais afiado que consegue 
cortar a carne, tem uns pássaros que têm um bico que eles tem (...) tipo (...) umas barras 
assim que...que...ajuda a prender o inseto/ 

34 Professora o inseto/ 
35 Tito quando ele vai comer (...)  

36 Professora  interessante, né gente? gostaram da descoberta dela através do texto?  

37 Tito  anhan, anhan 
 

                                                                          Quadro 4 :  Episódio 2 -Relatos de leitura    
 

A transcrição acima É constituída 37 turnos de fala. Desse total, 14 correspondem a 

intervenções da professora com o objetivo de distribuir as falas e 23 correspondem a 

intervenções dos alunos. 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 683



Depois de receber autorização para falar, um aluno, no turno 2, conta a sua experiência 

de leitura sobre o código Morse. Ele apresenta formalmente o texto destacando, em primeiro 

lugar, o título do artigo lido como uma estratégia que envolve a compreensão de como se deve 

anunciar um texto informativo e iniciar a apresentação na sala de aula. Em seguida, ele se 

concentra na explicação do que seria o código Morse e na história da invenção dos códigos. O 

dizer: que eu lembro, permite indiciar uma percepção em torno do nível de informatividade do 

texto, especialmente em relação à falta, à informação ausente – um fator que se concretiza, de 

modo mais claro, para a criança, durante o processo de apropriação do texto. O aluno tem 

consciência que outras informações existem no texto e não são ditas por ele. 

Nessa exposição, percebe-se alto grau de coerência e coesão do discurso oral. A 

compreensão e a organização desse discurso não deixam a desejar com relação ao texto 

escrito. O texto escrito foi transformado para ser compreendido pelos ouvintes. Isso era 

regulado pela atitude de aprovação estampada no rosto dos ouvintes. Afinal, o relator é aquele 

que fala para outro, que é, ao mesmo tempo, semelhante e distinto de si. Assim, no caso em 

questão, a fala do aluno era regulada pela compreensão que tinha do texto, mas instanciada 

pelo outro, a quem a fala era endereçada.  

Ainda no turno 2 o aluno, ao mesmo tempo em que cita o discurso do outro: o texto que 

eu li, se assume como sujeito de seu discurso misturando formalidade e aproximação com o 

discurso cotidiano. O texto oral não registra a totalidade do texto escrito o que envolve 

atividades de resumo, devendo a criança extrair aspectos essenciais do texto de divulgação 

científica. Percebe-se, também, no discurso desse aluno um apagamento do sujeito, gerando 

um discurso indireto e, ao mesmo tempo, uma costura narrativa, presente no texto escrito e no 

oral envolvendo o leitor e o ouvinte. A retextualização indica, além da compreensão do texto 

lido, organização do discurso em conformidade com as convenções do artigo e da oralidade 

que explicitam a informação em ambas as formas.  

No turno 3, o feedback da professora é avaliativo com a função de confirmar a resposta 

e de redimensionar o discurso, realizando uma síntese. Desse modo, ela propicia a construção 

de conhecimento que possa ser compartilhado no grupo. Esse tipo de atitude docente foi 

constatada também por Edwards e Mercer (1988) em suas pesquisas sobre as interações na 

sala de aula. De acordo com esses autores, o professor faz comentários metacognitivos e 

metadiscursivos quando acredita que algum aluno possa ter dificuldades de compreensão do 

que está sendo discutido.  

Nesse turno, e ao longo de toda a sequência, a professora convida as crianças a falar, 

estabelecendo com eles um processo de interlocução. Mas, nesse processo, elas aparecem 
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como protagonistas do evento e não apenas como meras espectadoras. O convite da 

professora tem o caráter mais de persuasão do que de imposição. 

Já o turno 4 caracteriza-se pelo entusiasmo das crianças pelo desejo de falar do texto 

lido. E os turnos 6, 9 e 22 caracterizam-se pelo comprometimento na compreensão do artigo. 

A retextualização, nesses turnos, reduz tão exageradamente as informações que é difícil ao 

ouvinte entender o discurso. Ora, se o traço principal do gênero de divulgação científica é a 

informação, é necessário que nos discursos orais ela apareça nítida. No entanto, o que se vê, 

nesses turnos, é um apagamento da informação acarretando comprometimento na 

compreensão do texto.  

No turno 13, uma aluna reclama a falta da revista. Esse é um indício importante do valor 

que a CHC passou a ter para as crianças. Aliás, durante a pesquisa de campo nunca 

reclamaram da falta dos textos fotocopiados que não receberam, mas no caso das revistas 

todos cobravam da professora o número que não receberam quando faltavam à aula. 

No turno 16, uma aluna também anuncia o texto com o título e, além disso, recorre à 

voz dos cientistas para a construção da sua fala. O cientista aparece como “o autor” – são eles 

que dizem, eles acreditam... Ainda assim, essa criança assume a autoria do texto, pois a 

criança fala referindo-se aos cientistas e, “saber trabalhar a língua situando-se fora da língua, 

é aquele que possui o dom do dizer indireto" (BAKHTIN, 2000, p. 337). Dessa maneira, na 

construção desse discurso indireto as crianças iam se tornando autoras do seu próprio 

discurso. Ao retextualizar elas assumiam a autoria. Esse trabalho de compreensão dos artigos 

denota, também, a diferença de investimento que a criança faz entre uma narrativa do vivido e 

a retextualização de texto informativo. No relato do texto informativo, o vivido é evitado, 

deslocando a ênfase para a voz de autoridade do texto – o cientista – o outro que fala. 

No entanto, no turno 18, esse vivido aparece em uma situação que mostra a importância 

da relação dialógica no trabalho com a leitura nas aulas de Ciências. A criança compara o 

tempo de vida das bactérias na Terra ao tempo das avós. Ainda que a dimensão do tempo seja 

difícil para a compreensão desse aluno, ao ouvir a informação ele compara e internaliza as 

ideias e, nesse processo, vai elaborando uma forma de diálogo do vivido com as questões 

relativas à ciência do texto oral e escrito. 

No turno 21, a professora legitima o discurso da revista ao ressaltar que as informações 

apresentadas pertencem ao campo das ciências.  

De modo geral, no decorrer desse episódio, os conhecimentos são partilhados por 

crianças que leram o mesmo artigo. Isso pode ser observado, por exemplo, no turno 23, 

quando uma aluna auxilia o colega na explicação do artigo. Esse fator é considerado de 
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grande relevância para esta investigação uma vez que, nessa dinâmica discursiva, ficam 

explicitados os movimentos e recursos constitutivos do processo de construção coletiva do 

conhecimento na sala de aula. Nesse sentido, constata-se a importância do outro no processo 

de apropriação de um conhecimento. Nessa situação, percebe-se a reflexão do outro, que 

também pensa no texto, constrói sentidos e está atento ao discurso. Nesse processo, as 

crianças reelaboram a informação e produzem conhecimentos e não apenas transmitem as 

ideias do artigo, mas também alteram, de maneira significativa, as relações de ensino na sala 

de aula.  

No turno 31, a criança altera o tom de voz ao informar, impressionada, que os pássaros 

não têm dentes. Essa explosão vocal é a dimensão emotiva do texto oral que não aparece no 

discurso escrito. A informação envolve tanto a aluna que vem acompanhada de movimentos 

corporais que ajudam a significar as palavras no processo de interação verbal. O artigo, para a 

criança, é muito curioso e o envolvimento dela no conteúdo do texto é tão forte que ela ri, 

gesticula, balança o corpo e altera o tom de voz. Dessa forma, os outros ouvintes ficaram 

entusiasmados pelo artigo e presos na fala dessa aluna. A voz, dessa forma, acompanha e 

apoia a organização e complementação de sentidos constitutivos do discurso. Sendo assim, os 

recursos do discurso oral ultrapassam a dinâmica do universo do sistema linguístico. 

Outro aspecto observado nos relatos é que, ao retextualizar a criança vai construindo 

uma espécie de revisão da própria fala. Assim, no turno 33, o discurso de uma aluna revela 

que o conceito expresso no texto vai sendo ampliado, reconstruído, englobando ideias cada 

vez mais sofisticadas acerca do assunto. A princípio, ela cita, de maneira generalizada os 

passarinhos que, de acordo com a forma deles conseguem pegar a comida. Mais adiante, cita 

os pássaros que, “com seu bico afiado conseguem cortar a carne”. Esse processo de 

retificação e de retomada das ideias é fundamental no texto oral e escrito. É constituinte do 

ato de revisar. Esse movimento de avanços e recuos assinala a possibilidade de o aprendiz 

lidar com o texto de sua autoria. Essa construção é um movimento de um sujeito que é capaz 

de pensar, com autonomia, a leitura que faz do texto, porque está se apropriando de 

mecanismos que permitem a (re) construção de um texto a partir da interação com ele. 

Assim, expor um texto viabiliza a interação do leitor com o escritor, a explicitação das 

vozes do texto e o surgimento de um autor. Sendo assim, a retextualização constitui uma 

prática de letramento que concretiza, para o leitor, uma oportunidade de, ao dizer, ver o texto 

de outro lugar. Dessa maneira, pode-se dizer que há um deslocamento do eu leitor para o eu 

autor, porque ao apresentar o artigo a criança constrói outra compreensão do texto, enfim 

outro discurso, seu próprio discurso. Assim, nesse episódio, a retextualização do gênero de 
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divulgação científica, pode ser vista, como uma ferramenta que atua diretamente na 

linguagem. 

 

Considerações Finais 

 

A análise desses fragmentos mostra que as crianças deixam transparecer nas formas de 

falar suas experiências com a revista CHC. As exposições orais das crianças parecem 

constituir-se como monólogos. Em geral, não há perguntas nem longos comentários após os 

relatos. Contudo, percebe-se a atitude compreensiva e responsiva daquele que leu o mesmo 

texto e daquele que ficou na escuta. Os relatores interagem com a plateia por meio de 

expressões como: eu li sobre, depois, que eu lembro, a gente, aqui diz, é que dão significação 

ao texto por um viés envolvente. Ao manter o silêncio e apresentar disposição para ouvir, 

apreciar os textos dos colegas, acrescentar e concordar, a turma desempenha um papel 

importante na organização discursiva da exposição como também observa Bovet (1999, p. 70 

apud Rojo).  

Ao serem convidados a falar os alunos não repetem o texto escrito. As crianças 

transformam a linguagem dos artigos em texto orais, realizando um trabalho de compreensão 

que envolve, segundo Marcuschi, uma atividade cognitiva muito complexa. (p.70, 2001). 

Nesse processo de retextualização, a leitura é compartilhada e retorna ao falante de forma 

diferente. Segundo Geraldi (1991), ao produzir um texto, o sujeito faz “uma proposta de 

compreensão” ao seu interlocutor e, nesse processo, desenvolve ações com a linguagem e 

ações sobre a linguagem. Isso se realiza por meio de escolhas de estratégias para o dizer o que 

envolve a atividade cognitiva. 

Outro aspecto importante a ser observado nesse episódio é que as crianças só se referem 

aos textos de ciências. Isso, provavelmente, decorre do fato de que, na primeira aula, as 

crianças foram apresentadas à CHC, ouviram a professora comentar algumas características 

do suporte e enfatizar a leitura de uma revista científica. Na aula em que o presente episódio 

ocorreu, as crianças não contaram sobre as histórias presentes na CHC, não apontaram 

passatempos nem leram poesias presentes no periódico. Elas se restringiram a expor apenas os 

conteúdos de ciências, embora o convite da professora, aparentemente, não tenha imposto 

limite ao discurso. Infere-se, pois, desse procedimento a existência de um processo anterior à 

leitura da revista pelo qual os alunos são orientados para a seleção dos textos a serem 

relatados, do conteúdo da aula, do que pode e deve ser dito. Isso indicia escolhas relacionadas 

aos efeitos de sentidos previstos para aquela situação comunicativa.  
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Os relatos de leitura proporcionam às crianças um modo de participação que lhes 

permite construir uma relação com os textos de divulgação científica, como prática discursiva 

e como objeto. De acordo com Vygotsky (1991), a fala da criança organiza o seu pensamento, 

ou seja, à medida que ela se expressa oralmente, elabora os acontecimentos; estrutura início, 

meio e fim; percebe e preenche lacunas; estende e amplia seu discurso. Ao retextualizar, as 

crianças usam palavras de seu repertório ao mesmo tempo em que novas palavras são 

inseridas no discurso concretizando-se assim, o diálogo com o texto de divulgação científica. 
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O USO DO BLOG COMO UMA FERRAMENTA PARA DIFUSÃO DA 
CULTURA CIENTÍFICA NO BRASIL 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo a análise de blogs como ferramenta para difusão do conhecimento científico. Para 
tanto, foram selecionados cinco blogs de ciências hospedados na Science Brasil®.  Os critérios de análise dos blogs 
levaram em consideração a autoria, o tema e a utilização da linguagem e da imagem. Nessa perspectiva, este artigo 
pretende contribuir para o debate da divulgação científica em meio às novas tecnologias de informação em ambientes 
digitais.  
 
 
Palavras-chave: Divulgação Científica, Blog, Science Brasil. 

 

 

 

Abstract  
This paper aims to analyze the use of blog as tool for scientific knowledge diffusion. Therefore, five blogs hosted in 
Science Brasil® were selected. The criteria to analyze the blogs were: authorship, subjects, language and images 
used in those blogs. This way, this paper intends to collaborate for the debates about scientific knowledge diffusion 
using new information technology mechanisms.   
 
  
Keywords: Scientific knowledge diffusion. Blog. Science Brasil. 

 

 

Introdução 

Na sociedade contemporânea a divulgação e o acesso de informações crescem a todo o 

momento. Entretanto, adaptar textos científicos exige muitos cuidados. As informações não 

podem ser deturpadas, tampouco simplificadas ou exacerbadas, com risco da divulgação 

científica perder os objetivos de popularizar a ciência. 
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A divulgação científica é contemplada na esfera digital e abrange parte da população 

brasileira. Aqueles que possuem internet se deparam com ferramentas eletrônicas divulgadoras 

das ciências e, muitos acessam conteúdos científicos por meio de blogs. O blog é uma ferramenta 

de fácil construção no meio virtual, com a qual se busca informar e formar o leitor, embora haja 

uma ampla discussão a respeito da (des) informação da população por meio dessas mídias. 

Entender os mecanismos nos quais se inserem os textos de divulgação científica é algo 

extremamente importante no campo do ensino, haja vista que a discussão de letramento envolve 

também esses diferentes usos de registro.  

Blogs são ferramentas importantes para que a divulgação científica seja acessada, 

sobretudo pela faixa etária mais jovem da população.  Mas para que o blog divulgue de fato os 

conhecimentos científicos, é imprescindível que as pessoas estejam preparadas para compreender 

o fazer científico e suas metodologias, em detrimento ao uso de ferramentas populares de 

divulgação científicas incoerentes. Dessa forma, é razoável que a população tenha clareza da 

fonte de informação e de consulta.  

Atualmente, na internet encontramos uma diversidade de blogs sobre ciências escritos por 

professores, especialistas, cientistas, etc. Encontramos em cada blog a “marca” de seu autor.  

Os blogs deixam transparecer diferentes objetivos para a publicação de textos de ciências, 

daí a importância de averiguar como os discursos são apropriados nessas ferramentas. 

Aparentemente todos apresentam as mesmas intenções de divulgar o conhecimento científico. 

Contudo, percebe-se, pela complexidade e abrangência do conteúdo dos blogs, que o conteúdo é 

orientado para públicos diferentes.  

Assim, sugerido por um assunto ainda pouco investigado, este breve estudo fez-se 

necessário principalmente para conhecer um pouco da construção do discurso de divulgação 

científica no mundo virtual; a forma como esse discurso se distingue em cada blog; as tendências 

dessa produção; e como a ciência é apresentada nesse espaço. Portanto, a perspectiva da presente 

investigação é (re) conhecer um discurso de divulgação científica dos blogs e refletir sobre o 

leitor que emerge da experiência de leitura com esses suportes.  
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E, como a tônica deste trabalho é o estudo dos blogs, julga-se necessário considerar os 

estudos sobre essa ferramenta para entrar na trilha principal desse percurso. 

Referencial Teórico  

 

O termo “blog” foi usado por John Barger no ano de 1997 e refere-se a “Weblog”, ou seja, 

“web” referente à rede mundial de computadores e “log” diário de bordo. Em 1998 a quantidade 

de blog era de apenas 20; já em 1999, após a disponibilidade de ferramentas gratuitas que 

permitiam editar e publicar blogs houve um aumento considerável. A partir de 2002, dois fatores 

foram importantes para a expansão da blogosfera: o primeiro representado pela compra do 

Blogger pela empresa Google; o segundo consistiu na guerra do Iraque. Esse episódio teve 

destaque quando um jornalista da TV CNN teve seu blog censurado. Com efeito, blogueiros 

foram a favor do jornalista elevando a grande importância da utilização dessa ferramenta 

(AMARAL, MONTARDO E RECUERO, 2009).  

O avanço tecnológico, web 2.0, permitiu a inclusão de imagens, sons e vídeos aos blogs. Na 

década de 1990, os blogs não tinham muita diferenciação entre os sites comuns da web sendo 

mantidos por Tim Berners-Lee (AMARAL, MONTARDO E RECUERO, 2009).  Para Amaral, 

Recuero e Montardo (2009), os blogs são, junto com os games, os chats e os softwares sociais, 

um dos fenômenos mais populares da cibercultura. Eles constituem hoje uma realidade em muitas 

áreas, criando sinergias e reconfigurações na indústria cultural, na política, no entretenimento, 

nas redes de sociabilidade, nas artes.  

Os blogs são criados para os mais diversos fins, refletindo um desejo reprimido pela cultura 

de massa: o de ser autor na emissão, na produção de conteúdo e na partilha de experiências. Para 

José Luis Orihuela (apud Amaral, Montardo e Recuero, 2009), uma definição diz que nos blogs 

existe uma cronologia de informações que são arquivadas com data e hora de publicação.  

Uma estrutura básica do blog é informada por Torres-Zúñiga (2009) (apud Fogaça 2011) 

quando são mencionados o título, a data, o nome do autor, o corpo do texto e o ícone de 

comentários para o leitor. Uma pasta de arquivos à direita é disponibilizada de maneira a 

visualizar as postagens mais recentes às mais antigas. Os textos publicados são denominados 

postagens (post). Nos blogs possui além de textos, espaço para vídeos, fotos e músicas. Também 
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é possível inserir links laterais que permite acessar outros sítios ou blogs recomendados pelo 

autor do blog. 

Para (DALE e POVEY, 2009; WANG, 2009 apud FOGAÇA, 2011) a importância de um 

blog pode ser entendida no meio escolar quando analisado o favorecimento que essa ferramenta 

fornece de maneira individualizada ao estudante; também àqueles que querem aprender e se 

informar mais. Essa individualização do aprendizado é contributiva aos meios coletivos. 

Os blogs no ensino de ciências são mencionados por FOGAÇA, 2011, como escassos. Dos 

blogs existentes na blogosfera relacionados ao ensino de ciências nas áreas de biologia, química e 

física, encontraram 77 blogs em um total de 75 mil blogs; apenas a metade dos 77 blogs era 

relacionada à biologia e uma pequena parte à química. Outro dado aponta que a maioria dos blogs 

é criada espontaneamente, fora do ambiente escolar. 

Estima-se que em agosto de 2007, no Brasil, aproximadamente nove milhões de internautas 

tiveram algum contato com blogs. Representando 46% dos internautas ativos no mês, o que 

representa um aumento considerável da blogosfera no país. Em outro estudo divulgado 

identificou que, na época, dos 170 milhões de blogueiros no mundo; 5,9% eram brasileiros. 

(AMARAL, MONTARDO E RECUERO, 2009). 

Para AMARAL, MONTARDO E RECURERO, 2009 os blogs são mais que um simples 

objeto de pesquisa. São também instrumentos pedagógicos muito importantes para a vida 

acadêmica, pois permitem o posicionamento diante de determinadas postagens e promovem 

discussões que ampliam os debates para além das salas de aula. 

Material e Método 

 

O critério de escolha levou em consideração o fato de os blogs estarem hospedados no 

condomínio Science Brasil®, maior condomínio de blogs de divulgação científica no país. Os 

cinco blogs foram escolhidos aleatoriamente nos ícones Terra e Vida posicionados na parte 

superior do site scienceblogs.com.br. Para tanto, foram escolhidos os seguintes blogs: Rainha 

Vermelha, Brotossauros em meu Jardim, Ciência à Bessa, Ecodesenvolvimento e Xis Xis. Os 

blogs foram analisados entre os dias 20 a 30 de junho de 2012.  

Em cada um dos blogs foram analisados e comparados: a qualificação dos autores, os 
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títulos e conteúdos dos posts: a linguagem e as imagens utilizadas. As análises apresentadas neste 

artigo referem-se à fase inicial do estudo, para testagem da metodologia de análise dos itens 

destacados.  

 

Análise e Discussão 

 

A análise comparativa dos cinco blogs selecionados é demonstrada pelo Quadro 1 a seguir:  

Quadro 1 – Análise comparativa dos blogs 

Blogs 
Analisados Rainha Vermelha Brotossauros 

Em Meu Jardim Ciência à Bessa Eco-desenvolvimento Xis Xis 

Autoria 
Biólogo e doutorando 
em evolução de HIV-1 

 

Biólogo e doutor em 
fisiologia das plantas e 

professor do 
departamento de 
química da USP 

Zoólogo e especialista 
em comportamento 

animal 
Geóloga 

Jornalista com pós-
graduação em 

divulgação científica 

 
Títulos de 

posts 
veiculados 

1 
 
 

E as políticas de 
acesso aberto no 

Brasil? 

Adote um micróbio: 
Alison Kim. 

Produção de material 
didático- Profissão 

Biólogo. 

Rio+20 e a opinião das 
pessoas 

Existe apenas 10% de 
vida marinha no Rio? 

 
2 

Cadê você no 
ResearchGate? 

Brain drain: o ralo é 
mais embaixo 

Biomas do Brasil na 
Rio+20. 

Rio+20- Eventos 
Paralelos 

Como funciona um 
avião? 

 
3 

Quem está escondendo 
a vacina contra a 

Aids? 

O que Toy Story me 
ensinou sobre ciência 

Direito Ambiental- 
Profissão Biólogo 

Rio+20- Comida, 
Consumo e 

Comportamento 

Veja pequeno 
documentário sobre a 

rua Augusta 

 
4 

Aids, arma biológica 
contra negros? 

Humor Nerd: M&Ms 
personalizados 

Um memorial ao 
César Ades 

O mundo acaba em 
2012? 

Como ler um artigo 
científico ou... 

 
5 

Por que sabonete 
bactericida é inútil 

Ciência na boca dos 
jovens 

O macaco prego 
brigão 

Best Global Green 
Brand 

Quando os barcos 
olham para o Sul 

 
Linguagem 

verificada nos 
posts 

 

Linguagem comum 

Linguagem 
predominantemente 
comum e técnica em 

casos específicos 

Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum 

Imagens Imagens não 
científicas 

Imagens não 
científicas 

Imagens não 
científicas 

Imagens não 
científicas 

Imagens não 
científicas 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Verifica-se que três dos autores são biólogos com especializações científicas, ao passo que 

uma autora é geóloga, sem a indicação de especialização, e a quinta é jornalista especializada em 

divulgação científica. Não foi observada uma relação direta entre as qualificações dos autores e 

os títulos e conteúdos dos posts analisados, mas é possível verificar, especialmente no blog Xis 

Xis uma preocupação em chamar a atenção do leitor, e, portanto, a utilização de ferramentas 

linguísticas. 

Ao contrário do esperado, por se tratar de blog hospedado na Science Brasil®, verificamos uma 

linguagem adaptada ao público leigo e imagens não científicas. 

Quadro 2 – Análise detalhada das postagens 

Blogs 
Analisados Rainha Vermelha Brotossauros 

Em Meu Jardim Ciência à Bessa Eco-desenvolvimento Xis Xis 

 
 
 
 
 
 

Temas/ 
Assuntos/ 

Título 

1 
E as políticas de 
acesso aberto no 

Brasil? 

Adote um micróbio: 
Alison Kim. 

Produção de material 
didático- Profissão 

Biólogo. 

Rio+20 e a opinião das 
pessoas 

Existe apenas 10% de 
vida marinha no Rio? 

 
2 

Cadê você no 
ResearchGate? 

Brain drain: o ralo é 
mais embaixo 

Biomas do Brasil na 
Rio+20. 

Rio+20- Eventos 
Paralelos 

Como funciona um 
avião? 

 
3 

Quem está escondendo 
a vacina contra a 

Aids? 

O que Toy Story me 
ensinou sobre ciência 

Direito Ambiental- 
Profissão Biólogo 

Rio+20- Comida, 
Consumo e 

Comportamento 

Veja pequeno 
documentário sobre a 

rua Augusta 

 
4 

Aids, arma biológica 
contra negros? 

Humor Nerd: M&Ms 
personalizados 

Um memorial ao 
César Ades 

O mundo acaba em 
2012? 

Como ler um artigo 
científico ou... 

 
5 

Por que sabonete 
bactericida é inútil 

Ciência na boca dos 
jovens 

O macaco prego 
brigão 

Best Global Green 
Brand 

Quando os barcos 
olham para o Sul 

 
Linguagem 

 
 

1 Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum 
2 Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum 

3 Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum 

4 Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum 

5 Linguagem comum Linguagem específica Linguagem comum Linguagem comum Linguagem comum 

 
 

Imagens 

1 Imagem de um 
cadeado aberto apenas 

Utilização de um 
desenho de 

cianobactéria 

Foto da pessoa 
entrevistada, sem 

legenda 

Possui três vídeos do 
youtube 

Fotos sem legenda e 
autoria 

2 

Imagem 
aparentemente de uma 

página da empresa 
apenas 

Gráfico em inglês 
(pouco legível) e sem 

legenda 

Fotos do evento e 
contém legendas, mas 

não o nome do 
fotógrafo 

Possui cinco fotos sem 
legendas e autoria e 

dois vídeos do youtube 

Fotos da cabine de 
avião 

3 

1ª imagem artística/ 
não científica/ sem 

autoria. 2º imagem não 
científica/ sem autoria. 

Imagens do filme Toy 
Story/ Apenas dois 
possuem legendas 

Foto da entrevista, 
possui legenda 

Possui três fotos com 
legendas e sem autoria Foto da rua Augusta 

4 Imagem artística com 
legenda 

Imagem dos doces 
m&ms com letras 

referentes a 

Foto do professor com 
duas alunas 

Possui diversas fotos 
sobre desastres e sem 

autoria 
Sem imagem 
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sequenciamento 
genético, sem autoria 

5 Imagem não científica Imagem formada por 
palavras, sem autoria 

Foto de um macaco 
prego 

Imagem de marcas, 
sem legenda e autoria 

Foto de barcos na 
praia 

Fonte: elaborado pelos autores 
 

A partir da análise detalhada sobre os as postagens, constatamos a utilização de uma 

linguagem específica apenas em “Ciência na boca dos jovens”. Explica-se o termo “linguagem 

específica”, no quadro, cujas palavras mencionadas na abordagem do texto remetem a conteúdos 

específicos do meio científico. As demais postagens foram elaboradas de maneira que a 

utilização das palavras e termos foram redigidas de maneira a ser compreendida ou pelo menos 

acredita-se nessa possibilidade através da população alfabetizada; embora diversos autores façam 

distinção entre alfabetização e letramento, sendo o primeiro termo aplicado a pessoas que 

consigam apenas ler e o segundo refere-se àqueles que compreendam a mensagem. 

A respeito das imagens, verificamos a existência de imagens diversificadas. Os recursos 

utilizados de maneira não científica nos blogs estudados podem querer apresentar os conteúdos 

especificamente para uma população leiga. Acreditamos que essas imagens possibilitam uma 

maior curiosidade dos leitores sobre o assunto. Isso se explica porque muitos consideram as 

imagens científicas de difícil compreensão permitindo uma repulsa quando elas são existentes. 

Ainda assim, constatam-se imagens que não possuem legenda e autoria o que configura uma 

ausência de cuidado aos créditos dos autores. Contudo, os critérios de desenhos que se referem ao 

que se observa em um microscópio, por exemplo, torna-se um cuidado que o autor teve ao pensar 

na possibilidade de aproximar o leitor ao texto; possivelmente um público infantil. Embora as 

imagens fossem abordadas como ponto a ser estudado, há recursos importantes que são os vídeos. 

A utilização dessa mídia aumenta a possibilidade de compreensão do assunto pelos leitores. 

No blog Xis xis há um contraste na postagem relacionada à Rua Augusta. EM primeiro 

momento parece estranho abordar um assunto desses em meio a um blog de divulgação científica. 

Entretanto, se analisarmos com cautela, podemos compreender através do texto que a postagem 

foi divulgada porque a jornalista demonstra um gosto diferenciado pelo local, além de ser um 

trabalho realizado com a participação dela. Outro argumento a ser considerado é que podemos 

pensar em uma estratégia da autora em tentar diluir as postagens; permitindo que os textos 

tenham de alguma forma uma maior aceitação dos leitores, considerando também que o 

conhecimento pode ser trabalhado de maneira mais abrangente e eficaz na interdisciplinaridade. 

Ou seja, o conhecimento não é estático e sua visão holística é necessária para uma real 
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compreensão; independentemente do assunto. 

Considerações 

As análises dos blogs são importantes para a verificação dos mecanismos utilizados como um 

meio de divulgação científica tendo em vista o crescimento dessa ferramenta no meio acadêmico. 

É importante ressaltar que os blogs de divulgação científica precisam ser verificados por 

especialistas sobre o assunto já que as postagens são feitas por qualquer pessoa e a informação 

correta fica à mercê dos autores, podendo gerar uma desinformação ao leitor.  

Em busca de uma melhor compreensão sobre os mecanismos utilizados atualmente nos blogs 

de divulgação científica, verificamos uma possibilidade de contribuir com estudos comparativos 

entre os diversos assuntos encontrados nos blogs. Dessa forma, encontramos dentro da Science 

Brasil®, uma hospedagem de blogs que contribuem com a informação científica. Em outros 

momentos, consideramos importante analisar blogs hospedados em outros condomínios e outros 

blogs independentes, isto é, aqueles não hospedados em qualquer tipo de condomínio.  

Portanto, em última colocação, é primordial que se saiba sobre o avanço que a ciência poderá 

adquirir caso a cultura científica se intensifique no Brasil. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta uma análise de um episódio de aula de ciências de alunos do 7º. ano em atividade de 
leitura de um texto de divulgação científica. Destaca-se nesta investigação a importância das ações da professora 
antes do início da leitura do texto. A aula foi filmada e o episódio transcrito foi escolhido levando-se em 
consideração a abordagem do professor e a interação dos alunos com o texto. Concluiu-se neste a importância da 
leitura de textos científicos para alunos, além da familiarização com termos científicos. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Letramento. Interação. 
 
 
 
Abstract 
This paper presents an analysis of an episode of the science classroom of students in the 7th. years of active 
reading of scientific text. It stands out in this investigation the importance of the teacher's actions before the 
reading of the text. The lecture was videotaped and transcribed episode was chosen taking into account the 
approach of the teacher and students' interaction with the text. It was concluded in the importance of reading 
scientific texts for students, and familiarization with scientific terms. 
 
 
Keywords: Science Education. Literacy. Interaction.  
 
 
Introdução 
 

Atualmente as discussões sobre a leitura nas aulas de ciências tem se intensificado. É 

crescente o interesse de pesquisadores do campo da educação em ciências nas relações entre 

linguagem, leitura e ensino. Tradicionalmente os alunos leem na escola porque são obrigados 

à leitura, sem que fique claro para eles porque a leitura é oferecida. E nas aulas de ciências 
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essa prática não tem sido diferente. Para Espinoza, Camajor e Pitton (2009), dessa forma a 

escola distorce a leitura de seu vínculo e distancia os alunos da leitura ao apresentá-la como 

tarefa que consiste simplesmente em subtrair as ideias principais de um texto para responder a 

uma série de perguntas que o professor considera mais importante.  

É preciso destacar que leitura é um processo de construção de sentidos e que os textos, 

principalmente os textos de ciências, são suscetíveis a numerosos questionamentos vinculados 

ao tipo de informação, imagens, etc.  

A compreensão de um texto está fortemente relacionada à leitura de suas entrelinhas, 

do reconhecimento de seus ditos e não ditos. Dessa forma, a leitura nas aulas de ciências 

precisa ser trabalhada de modo que as intervenções docentes permitam ao aluno familiarizar-

se com a linguagem das ciências e que os ajudem a “ler as entrelinhas” para que os objetivos 

desse ensino sejam alcançados. 

Neste sentido “a formação do sujeito-leitor passa a ser considerada como um dos 

objetivos do ensino de ciências” (Rincon, Almeida apud Andrade, Martins; 1992, p.2). 

Acompanhando esta leitura durante as atividades do Projeto de Estímulo a Docência- PED-

Ciências Biológicas Licenciatura, percebemos que esta formação dos alunos leitores não era 

realizada, isto nos instigou a realização deste trabalho.  

Nesta perspectiva este trabalho tem como objetivo central analisar um episódio de uma 

aula de ciências em que os alunos se deparam com um texto de divulgação científica. A ideia 

é identificar no episódio as dificuldades e/ou facilidades dos alunos na leitura do texto, a 

intervenção do professor no processo de discussão do texto e as condições didáticas que 

favorece a situação de leitura de textos de ciências na sala de aula. 

 
Marco teórico 
 

Segundo Kintsch & Van Dijk (1983; 1985) na tentativa de compreender um discurso 

ou texto, o leitor opera estrategicamente, utilizando-se de recursos de diversos níveis quer 

sejam eles linguísticos, cognitivos ou contextuais, logo uma compreensão não deve estar 

veiculada as respostas certas ou erradas, esta compreensão deve estar embasada em um 

processo gradual onde os alunos, possam ter a possibilidade de refletir sobre o que estão 

produzindo. Aliás, a leitura e compreensão nunca foram tão importantes em nossas vidas, 

num mundo tão globalizado e tecnológico, essa inserção no mundo é embasada por distintos 

tipos de textos sejam eles, via livros, jornais, internet, revistas dentre inúmeros meios de 

comunicação. 
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Ainda segundo (Santorum apud Leffa; 2005, p.2) “não se lê apenas a palavra escrita, 

mas o próprio mundo que nos cerca, uma vez que a leitura se dá também através de sinais não 

linguísticos: podemos ler a tristeza nos olhos de uma pessoa ou o passado de um povo em 

ruínas de uma cidade”, por exemplo, outros como Martins (2011) dizem que ler não é uma 

questão de decodificar a estrutura aparente da fala, não basta decifrar palavras para que a 

leitura aconteça. 

É percebido que tais definições levam-nos a uma conclusão de que a leitura não é 

apenas a decodificação do material escrito, mas leitura como produção de sentidos em que o 

conhecimento prévio, as situações de discussão e problematização do texto fazem parte do ato 

de ler. Pois, a base da compreensão é a “previsão”, entendida como “eliminação” antecipada 

de alternativas improváveis, é o que possibilita ao leitor encontrar sentido naquilo que já sabe 

sobre o mundo. 

De outro modo, Kleiman (1989) ressalta que a compreensão de um texto se caracteriza 

pelo uso do conhecimento prévio, pois o leitor utiliza na leitura o conhecimento adquirido ao 

longo da vida. Os aspectos que este conhecimento prévio aborda são os seguintes: os recursos 

linguísticos utilizados, o seu conhecimento de mundo, além do conhecimento a respeito dos 

diferentes tipos de gêneros textuais existentes. 

 Os textos informativos no âmbito de sala de aula representam um recurso muito 

acessível, de concretude e próximo á realidade dos alunos. Segundo Pereira (1993), pode-se 

definir um texto informativo como aquele que “busca informar e produzir alterações no nível 

de conhecimento do receptor”, acrescenta-se a este segundo Flôres e Dutra (1993, p. 37), que 

o termo informar “refere-se á comunicação”, logo, neste sentido pode-se dizer que tudo de 

concreto ou ideal produz certa informação”. 

No entanto, segundo Braga & Mortimer (2003) a linguagem científica torna se muito 

estranha e pouco acessível aos alunos, na medida em que não é trabalhada na maioria das 

vezes em sala de aula, isto têm como consequência á dificuldade em se distinguir a 

aprendizagem em ciências da aprendizagem da linguagem científica.  

Para Mortimer, a aprendizagem das ciências depende de um processo em que os alunos 

vão se tornando cada vez mais experientes em usar os diferentes gêneros da ciência escolar e 

atribuir significados ao que estão fazendo em sala de aula (Mortimer, 2010, p.337). Em sua 

opinião, essa experiência passa necessariamente pela leitura e escrita de textos dos diversos 

gêneros. Ele vê uma grande diferença entre saber o que um termo científico significa e 

conseguir reconhecer esse significado em um contexto mais amplo. Segundo Mortimer 
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(2010), essas diferenças de perspectivas de letramento influem no relacionamento entre 

ciência e linguagem.  

Diante disso, entendemos que a interpretação de um texto nas aulas de ciências requer 

um diálogo dos alunos com o texto e uma intervenção do professor durante a leitura. É essa 

questão que pretendemos investigar em uma aula sobre a construção do conceito de 

microorganismos através da leitura de um texto.  

 

Metodologia 
O presente trabalho foi realizado em uma Escola Estadual situada na cidade de Ouro 

Preto, Minas Gerais. A turma em que o trabalho foi realizado era composta por 24 alunos do 

7º. ano do Ensino Fundamental, turno da tarde. A turma era constituída por 11 alunos e 13 

alunas, entre 12 e 14 anos, alfabetizados, em idades-série regulares, considerados pelos 

professores “bons alunos”. 

A leitura era uma atividade constante nas aulas e o tema microrganismos já havia sido 

trabalhado em sala de aula como conteúdo curricular dos alunos do sétimo ano. E fazia parte 

do planejamento á leitura de um texto sobre a temática em questão. O artigo selecionado para 

a aula foi fotocopiado da Revista Ciência Hoje das Crianças publicada na edição de outubro 

de 2011. O texto intitulado de Quando os Micro-organismos salvam vidas: seres diminutos a 

serviço da produção de medicamentos das autoras Adriana Lopes, Denise Guimarães e 

Mônica Pupo, foi escolhido por apresentar características e curiosidades acerca dos 

microrganismos, bem como agregar conhecimentos aos conhecimentos prévios dos alunos, 

como a importância dos microrganismos na produção de medicamentos. 

Os dados coletados nesta classe foram gravados em uma máquina fotográfica, da qual 

possuía o recurso de filmagem. Embora o recurso de filmagem não possibilitasse a captação 

do áudio de todos os alunos quando se manifestavam coletivamente, foi possível captar 

muitas intervenções da maioria dos estudantes e do professor durante a discussão do texto. A 

escolha do episódio foi realizada levando em consideração as intervenções da professora antes 

da leitura do texto. 

 

Episódio: Os antecedentes da leitura do artigo 

 

A professora inicia a aula chamando a atenção dos alunos sobre a necessidade de um 

“bom” comportamento e sobre o tema que será tratado. Ela solicita a participação de todos os 
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alunos e ressalta que o assunto daquela aula já foi tratado de maneira diferente. Assim, a 

sequência inicia-se depois da distribuição dos textos, com a leitura do artigo da Ciência Hoje 

das Crianças, conforme mostra o quadro a seguir.  

 

T Participantes Discurso Comentários  

1 Professora  É... todo mundo vai receber um textinho tá? O 
material é da revista Ciências Hoje para 
Criança né? A gente vai fazer uma leitura 
desse texto, cada um vai ler um pedacinho 
dele, a gente vai fazer uma discussão. Se 
vocês repararem aqui, algumas coisas eu já 
falei com vocês, trabalhei com vocês já. E se 
for novidade a gente pode discutir, se tiver 
alguma dúvida podem perguntar, tá? Ô gente 
antes da gente começar a fazer a leitura, 
primeiramente o título... que chama a atenção, 
a gente tem uma imagem, vamos observar 
com calma, sem começar a ler nada, sem virar 
a página. Ô gente, o nosso título aí: Quando 
os micro-organismos salvam vidas, seres 
diminutos a serviço da produção de  
medicamentos. O que esse título aqui, diz pra 
gente? Alguém quer falar? 
 

Aponta para o 
texto e chama 
a atenção para 
a imagem 

2 Alunos Micro-organismos! Falam juntos 

3 Professora Quais micro-organismos que a gente já 
trabalhou até o momento? Dois grupinhos 
importantes ai! 

 

4 Alunos Vírus e bactérias Falam juntos 

5 Professora Vírus e bactérias, né? Ai fala aqui: Seres 
diminutos a serviço da produção de 
medicamentos. Então alguns medicamentos ai 
vão ser produzidos .... Na leitura que a gente 
vai fazer vai ser falado isso. Ah, o que é isso 
aqui alguém sabe? Que imagem é essa aqui?  
 
 

Aponta a 
imagem 

6 Alunos   Fazem sinal 
com a cabeça e 
ombros 
demonstrando 
que não 
conhecem 
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7 Professora Nós já vimos essa imagem em algum lugar?  

8 Alunos Não Juntos 

9 Professora Alguém tem uma ideia do que é ísso aqui? 

 

Aponta a 
imagem 

10 Aluno Barriga  

11 Professora Barriga??  

12 Aluna Fungo  

13 Professora É um fungo? Será que é fungo?  

14 Alunos  ÉÉÉ... Juntos 

15 Professora Ah, ele foi lá atrás e viu né? (risos). É um 
fungo. É um grupo que a gente vai trabalhar 
ainda. É um fungo. A gente vai falar deles 
daqui pra frente nas próximas aulas. Vou 
começar com uma pequena leitura, cada um 
vai lendo um trechinho pra mim? Se tiver 
alguma coisa que eu já falei eu não vou 
discutir, se for alguma novidade a gente fala.  

 

                                                                                                                                            Episódio 1 

A transcrição acima é constituída 15 turnos de fala. Desse total, 8 correspondem a 

intervenções da professora com o objetivo de levar os alunos a perceber pistas do texto e 7 

correspondem a intervenções dos alunos. Neste fragmento de aula pode-se perceber como a 

professora auxilia a construção de sentidos sobre o que os alunos vão encontrar pela frente no 

texto. Considerando que um mesmo texto fora de seu suporte, é outro texto no turno 1 ela 

desempenha um papel importante para o desenvolvimento do letramento dos alunos ao indicar 

a fonte de onde o texto foi retirado, haja vista que a leitura foi realizada em textos 

fotocopiados. Além disso, ela chama a atenção para o fato de que o assunto já foi trabalhado 

em aulas anteriores, na tentativa de ativar os conhecimentos prévios dos alunos para a leitura. 

Também nesse turno, ela solicita aos estudantes que, antes da leitura das palavras realizem a 

leitura das imagens e a leitura do título evocando nesse momento, aspectos importantes dos 

textos de divulgação científica: título e imagem. Sabemos o quanto as imagens, títulos, tabelas 
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e outras marcas identificam o texto científico. Portanto, aprender a lê-las é ser letrado nessa 

linguagem. Dessa forma, ao ensinar essas pistas aos alunos, a professora vai desenvolvendo 

certas competências leitoras que possivelmente vão facilitar a compreensão dos conceitos 

pelos alunos. 

Ao ser convidados a falar, no turno 2 os alunos identificam o tema do texto: 

microorganismos. Depois disso, a Professora reafirma o que será lido e os grupos de 

microorganismos já trabalhados relacionando o texto com o conteúdo desenvolvido. Antecipa 

a leitura e recorre mais uma vez a uma imagem de um fungo no artigo. A professora pergunta 

o que é a imagem. E os alunos respondem de acordo com suas percepções sem receios. As 

perguntas são primordiais não só no sentido de querer saber a compreensão dos alunos, mas, 

no sentido de sondagem a respeito de um determinado tema abordado em sala de aula, uma 

maneira de construir conhecimentos e também os objetos desse conhecimento. No turno 11, a 

professora revozea a reposta do aluno evidenciando, com a pergunta que a imagem não é uma 

barriga. Nesse momento poderia ser estabelecido um diálogo mais longo sobre a imagem com 

a turma. Mas, o fato de levá-los a perceber a imagem já determina outro tipo de leitura e 

compreensão do texto e do conceito científico trabalhado na aula. Por fim, a professora pede 

aos alunos que façam uma leitura oral do texto, salientando que a leitura vai ser interrompida 

para esclarecimentos durante a tarefa. No turno 15 a professora percebe que os alunos 

encontraram dificuldades em ler a imagem e que um deles leu a informação de que aquela era 

a imagem de um fungo. Ela demonstra uma atitude positiva para o aluno que busca a 

informação fora da imagem para descobrir que ali estava representado um fungo. Após esse 

momento, cada aluno vai de deparar com o texto pensando nas questões formuladas e 

discutidas e quem sabe formulando para si mesmo e para o grupo suas próprias questões. Pois 

é isso que se espera do trabalho com textos de ciências no letramento escolar: a apropriação 

das perguntas pelos alunos. 

 

Considerações Finais 

Acredita-se que a presente investigação apresenta contribuições para o 

desenvolvimento de estudos científicos na área e para o aperfeiçoamento de práticas de leitura 

nas aulas de ciências. Essa professora tem uma metodologia de ensino nas aulas de ciências 

que contribui para que os alunos aprendam a ler textos de ciências. A professora chama 

atenção para as saliências desse tipo de texto a fim de que os estudantes construam 
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compreensões acerca do texto. É importante salientar que o uso de diferentes textos sobre um 

mesmo assunto é uma estratégia importante para aprendizagem dos alunos. 

 Na experiência pedagógica em questão a professora ensina a partir do texto do livro 

didático e posteriormente recorre a um texto de uma revista de divulgação científica para o 

trabalho. Isso também amplia o universo dos alunos sobre o que é leitura. Convidar aos 

estudantes à leitura, reconhecendo o direito deles de leitor e da experiência de leitura seja tão 

democrática a ponto dos alunos serem capazes de lerem de tudo – inclusive textos de ciências.  

Ressalta-se ainda que durante a leitura o leitor relaciona a informação veiculada pelo 

texto com o seu conhecimento pré-existente. Ao fazer isso, procura inferir o que o texto possa 

estar querendo dizer e, ao mesmo tempo, avalia e regula aquilo que julga estar compreendido 

para que possa prosseguir com a leitura. 
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Resumo 
A fragmentação das ciências auxiliou sobremaneira nos estudos do ser humano diante do grande volume de 
informações existente. Atualmente, procura-se reduzir a fragmentação no ensino de ciências, mostrando ao 
estudante as conexões entre os seres vivos e o ambiente, como proposto nas Situações de Estudo (SE). 
Objetivou-se analisar as transcrições das videogravações das aulas de Biologia em que as SE “Ar Atmosférico” e 
“Água e Vida” foram desenvolvidas, procurando evidenciar os conceitos unificadores trazidos pela professora, a 
maneira como foram discutidos e utilizados para organizar a aprendizagem dos alunos. Neste artigo, analisamos 
dois conceitos unificadores: regularidade e escala, quanto à ênfase dada pela professora e as compreensões 
enunciadas pelos estudantes. Nos episódios analisados, os conceitos de escalas e regularidades ajudaram a 
promover o entendimento do conteúdo por parte dos estudantes de modo a construir um pensamento científico 
crítico sobre a realidade. 
 
 

Palavras-chave: Conceitos unificadores. Interdisciplinaridade. Ensino de ciências. 

 

 
Abstract 
The fragmentation of the sciences helped greatly in the studies of the human being, face the wealth of existing 
information. Currently, we seek to reduce fragmentation in science teaching, showing students the connections 
between living beings and the environment. In this context, the study situations (SE) seek to break the linearity 
and fragmentation of Science. The objective was to analyze the transcripts of the video recordings from biology 
lessons in which SE were developed in order to show the unifying concepts brought by the teacher, the way they 
were discussed and utilized to organize student’s learning. The classes were developed with the Study Situations 
"Atmospheric air" and "Water and Life". We observed two unifying concepts: regularities and scales, as the 
emphasis of the teacher and the understandings set out by the students. In the episodes analyzed, the concepts of 
scales and regularities helped promote understanding of content by students in order to build scientific and 
critical thinking about reality. 

 

Keywords: Unifying concepts. Interdisciplinary. Science teaching. 
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Introdução 

 

  A história das ciências segundo Siqueira (1995) foi caracterizada pela divisão do trabalho 

intelectual, fragmentação do conhecimento e pela excessiva predominância das especializações e para 

Capra (1986) essa fragmentação caminhou contra alguns objetivos da ciência tais como mostrar 

ao aluno como é a realidade em sua volta, quais as relações estabelecidas com o resto do 

mundo e, ainda, o de constituir cidadãos críticos capazes de tentar mudar os problemas sociais 

atuais. A percepção distorcida do papel da ciência e de seus desdobramentos repercute nas 

ações humanas (CAPRA, 1986 apud BUCK, 2002, p 170). 

Isso demanda a retomada do antigo conceito de interdisciplinaridade que no longo percurso 

desse século foi sufocado pela racionalidade da revolução industrial. Atualmente, procura-se 

reduzir a fragmentação no ensino de ciências, mostrando ao estudante as conexões entre os 

seres vivos e o ambiente. E que os eventos científicos dependem uns dos outros, a ciência não 

é linear, portanto as teorias e conceitos não estão prontos.  

O professor como mediador dessa forma de educar interdisciplinar deve entender que 

a especialidade de sua matéria não é capaz de suprir os desejos da Ciência, pois esta deve ser 

discutida em todos os âmbitos relacionando conceitos de física, biologia e química como 

afirma Gusdorf (1976, p.26) "a exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda 

sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para colher às contribuições 

das outras disciplinas". 

 Nesse contexto, inovações curriculares como a Situação de Estudo, com características 

que procuram romper com a linearidade e fragmentação da Ciência (Maldaner e Zanon, 2004; 

Pansera-de Araújo, Auth e Maldaner, 2007) vem sendo propostas, e acompanhadas pela 

pesquisa: 

A SE permite dar significados a aprendizados científicos diversificados, de forma 
dinamicamente articulada – entre si e com saberes vivenciais nela os participantes 
[...] a situação de estudo se abre para outras relações, mais gerais e globais, por meio 
das Ciências, num ir e vir dialético que permite construir formas mais dinâmicas de 
saber – de significação e de uso de saberes – no contexto em que concorrem formas 
científicas diversas de explicação, com as linguagens e modelos explicativos que 
lhes são peculiares. (MALDANER; ZANON, 2004, p.59-60). 

 

Outra possibilidade para superar a linearidade e a fragmentação pode ser encontrada 

na proposta de Angotti (1991), que identificou os Conceitos Unificadores (transformações, 

regularidade, energia e escala) como organizadores e facilitadores do ensino de ciências. Cada 
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conceito permite um olhar mais abrangente e interdisciplinar dos conteúdos, de modo que: 

I.transformações tratam das modificações/alterações ocorridas com a matéria; 

II.regularidades permitem identificar características repetidas em diferentes situações; 

III.energia pode ser observada de várias formas nos seres vivos e não vivos, enquanto 

IV.escala proporciona entendimento das dimensões dos objetos e dos seres vivos e de suas 

representações. Já para Auth (2000), esses conceitos evidenciam aspectos sobre como a 

ciência progride. Isto pode ser exemplificado com o componente de ciências da escola pública 

da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que utiliza os conceitos unificadores para melhorar 

a interdisciplinaridade: 

Os padrões da ciência são organizados com a expectativa de que a ciência se 
relacione com atividades que ocorram em todos os níveis –[...] e que a ciência é 
ensinada em conjunto com todas as outras áreas temáticas Conceitos unificadores da 
ciência fornecem a base para a integração dos campos da ciência. Os métodos e 
processos de pensamento da ciência têm aplicação bem além dos limites da ciência e 
podem suportar os objetivos mais amplos de todas as áreas. (UNIFYING 
CONCEPTS OF SCIENCE - Public Schools of North Carolina) 

  

Portanto, o objetivo deste artigo foi analisar as videogravações das aulas de Biologia e 

Física, em que foram desenvolvidas as SE Ar Atmosférico e Água e Vida, procurando 

evidenciar os conceitos unificadores trazidos pelo professor, se são transmitidos de forma 

clara e se organizam aprendizagem do aluno.  

 

Metodologia 

A análise das transcrições das videogravações do desenvolvimento das Situações de 

Estudo (SE) “Ar atmosférico” e “Água e vida” nas aulas de Biologia e Física do primeiro ano 

do ensino médio da Escola Francisco de Assis considerou dois conceitos unificadores: 

Regularidade e Escala, quanto à ênfase dada pelo professor e as compreensões enunciadas 

pelos estudantes.  

Para garantir o sigilo e a autoria das falas a professora foi nominada Prof. e os alunos 

nominados de aluno 1 a aluno n, conforme o número de alunos em sala de aula, no momento 

da videogravação. Já a numeração dos episódios seguiu a sequência com que os mesmos 

foram retirados das transcrições. 
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Resultados e Discussão 

Começando com o conceito unificador de regularidade, apresenta-se o episódio1 da 

aula de Biologia em que professora explica a formação dos compostos orgânicos: 

Episódio 1 Regularidades- SE Água e Vida, Biologia, ano de 2005 
127- Prof.: Matéria orgânica, quando a gente fala em matéria orgânica, a gente 
tah falando em moléculas que tem a base no carbono e que sofrem decomposição 
sim, mas também são encontradas na composição de todos os seres vivos do 
planeta, certo? [...] Só que o maior, digamos assim, a maior quantidade de um 
elemento que entra na composição, por exemplo, do nosso corpo, não é matéria 
orgânica, de que nosso corpo é formado na maior parte? 

128- Alunos: água. 

129- Prof: De água, vocês fizeram até um cálculo aí né, como é que é aluna1 [...] 
47% do teu peso é água? Quantos quilos você tem? 50 e qualquer coisa né? 47% é 
água. 

214- Prof: [...] Bom, esses aminoácidos encostando-se à rocha quente teriam 
formado as primeiras proteínas que foram levadas pela água da chuva para os 
primeiros oceanos que estavam se formando na terra. Então uma coisa importante 
que aconteceu, o resfriamento do planeta possibilitou a formação dos primeiros 
oceanos, lagos, rios e aí os primeiros ecossistemas aquáticos. 

233- Prof: [...] a partir do surgimento da vida vai acontecer uma modificação nas 
características do planeta, algumas já aconteceram, a chuva resfriou, foi 
resfriando gradativamente a superfície, possibilitou o surgimento da água liquida 
[...] a vida requer água liquida energia e moléculas de carbono, tah. 

247- Prof: [...] Na água e elas( moléculas orgânicas) se reuniram  e formaram  
então o que se chama nos livros de coacervatos ou coacervados que seriam os 
primeiros seres vivos. 

A regularidade discutida refere-se à presença de água em todos os seres que possuem 

vida. Desde o surgimento da vida, a água é considerada de total importância para a formação 

dos primeiros seres vivos, e essencial para a manutenção da vida.  A professora fala da 

porcentagem de água no corpo humano, calculando a partir do peso de uma aluna a 

porcentagem de água que ela possui. Assim, os outros alunos também percebem a importância 

dessa substância na sua constituição. 

No episódio dois, mostra-se um exemplo de regularidade trabalhado na aula de Física, 

na SE Ar Atmosférico. 

Episódio 2  Regularidades- SE Ar atmosférico, Física, ano de 2002 

200 Aluno 1: Nós pegamos uma bacia com água e um recipiente com água, pegamos 
uma seringa e colocamos dentro do recipiente com água e puxamos o embolo para 
cima. Daí por que a água subiu como ela subiu dentro do embolo? 

201 Prof: Tah, por que ela subiu? O que eles fizeram foi o seguinte: puxaram o 
embolo para cima, o embolo estava aqui na parte de baixo. 

202 Aluno 1: eles criaram um vácuo. 

204 Prof: criaram um vácuo onde? 

205 Aluno 1: Ali, dentro do embolo. 
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206 Prof: Dentro da seringa. Vácuo é o que mesmo? 

207 Aluno 1: Não tem nada dentro. 

208 Prof: Se nós definirmos vácuo é a ausência total de ar. Tinha ausência total de 
ar aqui? 

209 Aluno 1: não 

210 Prof: Então vamos sempre pensar quando nós reduzimos a quantidade de 
moléculas de ar, um número menor de moléculas de ar, com isso reduz-se a pressão. 
Porque é bem perigoso você falar vácuo, quando o vácuo é a ausência do ar, então 
vamos mudar um pouco. Puxando o embolo, o que acontece aqui dentro? 

211 Aluno 2: a água sobe 

212 Prof: vamos pensar nas moléculas de ar primeiro. A água sobe, ótimo, por que 
ela sobe? Diminui a quantidade de moléculas de ar dentro. Então se diminui a 
quantidade de moléculas de ar aqui dentro a pressão também diminui com isso. 

213 aluno 2: a pressão externa. 

214 prof: aonde mais? A pressão externa atua sobre o liquido e faz com que... 

215 aluno2: Faz com que ele suba. 

216 Prof: Isto! Vocês puxando o embolo reduziram a pressão interna que: menor 

numero de moléculas, fora tem mais moléculas atuando sobre este liquido, que 

empurra o liquido para dentro. A pressão atua sobre o liquido. O que vocês estão 

percebendo, os “corpos” vão para que regiões, se nós formos falar em termos de 

pressão, de que pressão para que pressão os corpos se deslocam? Da maior para a 

menor! Então vejam aqui, em várias outras atividades vocês precisar utilizar esse 

conceito aí: a pressão maior para a pressão menor. A pressão maior está aqui ( fora 

da água), a pressão menor está aqui ( dentro do embolo). O liquido ocupa aquele 

lugar onde a pressão é menor 

A regularidade observada nas atividades sobre pressão atmosférica descritas no 

episódio dois é a de que os materiais deslocam-se sob o efeito da pressão dos lugares com 

maior pressão para aqueles com menor pressão. A professora pediu que os alunos fizessem 

experiências e tentassem explicar os fenômenos ocorridos. As experiências eram sobre 

Pressão Atmosférica, porém os alunos demoraram algum tempo para compreender essa 

regularidade, que se manteve. 

Inicialmente, os alunos confundem essa regularidade com o conceito de vácuo, 

achando que a água subiu devido ao vácuo, sendo que esse nem poderia existir na sala de 

aula. Depois que a professora faz uma breve explicação sobre a influência da pressão interna, 

e que a externa é maior e por isso empurra a água para cima, e repete isso nos experimentos 

seguintes, os alunos conseguem fazer uma associação desse conceito como mostrado no 

episódio três: 

Episódio 3 Regularidades- SE Ar atmosférico, Física, ano de 2002 
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230 Aluno 1: Nós tapamos a extremidade da seringa e tentamos puxar daí nós 
não conseguimos. Daí nós achamos que a pressão da seringa é maior. 

231 Prof: todos do grupo pensam assim? 

232 Alunos: Sim 

233 Prof: No momento que vocês puxaram o êmbolo vocês não conseguiram 
retirar o êmbolo quando estava vedado, então vocês concluíram comisto que a 
pressão interna era maior do que a de fora(...) Quando nós fizemos a atividade 
naquela campânula de vácuo, alguém de nós conseguiu retirar a campânula de 
cima? 

241 Aluna 1: Não 

242 Prof: Por quê? 

243 Aluna 1: Por causa da Pressão de fora. 

244 Prof: Exato! A pressão de fora era muito maior do que a de dentro, então as 
diferenças de pressões fora e de dentro nós não conseguimos vencer. 

 

No caso do conceito unificador de escala, que proporciona um melhor entendimento 

das dimensões dos seres vivos e suas representações, o episódio quatro mostra trechos, em 

que a professora discutia com os alunos sobre a aula realizada no Laboratório de 

Microbiologia da UNIJUI para observar culturas de fungos, bactérias, e células de animais e 

vegetais: 

Episódio 4, Escala- SE Ar Atmosférico, Biologia ano de 2002 

Na aula anterior os alunos foram ao laboratório de microbiologia da UNIJUI e 
observaram células no microscópio e começaram a discutir em sala de aula o que 
observaram: 

Prof: Nós vamos discutir, era mais para ter uma noção dos formatos e do tamanho que a 
gente não pode pegar células do nosso corpo e olhar a olho nu e a gente não pode pegar 
a célula da planta e olhar a olho nu e que aqueles fungos que a gente conseguiu olhar no 
microscópio fica melhor a visão no microscópio do que a olho nu, aquela atividade a 
gente pode observar que é a olho nu, mas ela ficou melhor lá no microscópio, certo? [...] 
O que tinha de seres vivos que a gente conseguiu observar.Bactérias e o que mais? 
Fungos? [...] A gente colocou lá no microscópio uma parte que tinha mais fungos e uma 
parte que a gente acredita que tinha mais bactérias. Qual das duas a gente conseguiu 
identificar melhor? A parte de fungo ou a parte de bactéria? A parte de fungo, que a 
gente também conseguiu desenhar melhor, identificar melhor o que eram os fungos, que 
os fungos eram maiores que as bactérias, e por que os fungos eram maiores que as 
bactérias? Fungos são maiores que bactérias, alguém sabe, alguém pensou algum 
motivo por que o fungo foi observado melhor que as bactérias? [...] Células será que tem 
alguma coisa de diferente ai nos fungos e das bactérias que a gente viu? 

Aluno2: a células dos fungos é maior. 

P1: a célula dos fungos é maior, muito bem [...] Conforme o nosso planeta e os seres 
vivos evoluíram, foram se formando dois tipos de células que é as células, nós vamos 
continuar utilizando a folha só que antes da gente falar daquela cultura ali, nós vamos 
falar dos tipos de células, mas alguém já tinha ouvido falar das células procarióticas e 
células eucarióticas? [...] Nós vamos falar de células eucarióticas e procarióticas 
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porque lá no laboratório a gente olhou células eucarióticas a gente tentou olhar células 
procarióticas, mas a gente não conseguiu [...] Nós falamos de células de fungos e células 
de bactérias daí ela disse que uma não é maior e um não é menor? A de fungo a célula é 
maior e por isso nos conseguimos observar, bactéria que a gente não conseguiu 
observar no. A célula de bactéria é procariótica ela tem uma estrutura mais simples, 
mais primitiva do que a eucarionte [...] Agora célula eucariótica tem todos os tipos, 
fungo tem célula maior células eucarionte e as bactérias que tem célula menor têm 
célula procarionte e célula procarionte não é possível de se observar em microscópio 
óptico que é o que nos temos ali em baixo, tem que ser um microscópio que aumente 
mais a lente que esta sendo observada. [...] Antes de a gente sair colocamos uma célula 
para se observar, que célula foi? Célula de mucosa bucal, e o que a gente viu lá? A 
célula de mucosa bucal é um exemplo de célula animal, aqui nós vimos um exemplo de 
célula vegetal. 

 

A professora relaciona o conceito escala fazendo várias comparações. A primeira 

refere-se ao fato de não podermos olhar células a olho nu, é preciso utilizar um microscópio 

para isso, pois as células são muito pequenas. Em relação aos  fungos a professora fala que se 

pode olhar a olho nu as colônias de fungos, porém a visão detalhada tem que ser feita ao 

microscópio. 

No segundo caso, é feita uma relação entre o tamanho do fungo e da bactéria. Não foi 

possível observar a célula da bactéria porque ela é muito pequena, já a do fungo que é bem 

maior foi possível. Essa comparação iniciou a discussão sobre células procarióticas e 

eucarióticas. Quando observadas as duas células num microscópio óptico somente é possível 

visualizar a célula eucarionte (fungo) e então a professora explica as diferenças entre esses 

dois tipos de célula, que a eucarionte é um tipo celular mais especializado, com mais 

organelas e surgiu depois por isso ela é maior que a procarionte que possui poucas organelas e 

precisa ser observada num microscópio eletrônico. E assim se faz uma relação da escala de 

um indivíduo com o reino ao qual ele pertence. O Episódio cinco Escala- SE Ar Atmosférico 

ocorreu numa aula de física, que iniciou com uma breve revisão de escalas de temperatura. 

 

Episódio 5, Escalas- SE Ar Atmosférico, 1º ano EM Física/ 2002 

97 Prof: Então vamos as questões que vocês querem discutir. Questão de graus centígrados e 
Celsius? Se nós formos olhar pelo nome centígrados vem do que? 

98 Aluno 1: de cem. 

99 Prof: sim 

100 Aluno 1: é do zero ao cem? 

101 Prof: Seria assim: não precisava ser do zero ao cem. Poderia ser também dos 273 aos 
373, não tem cem partes também dos 273 aos 373? Que é a Kelvin, então por essa razão o 
centígrado não é tão conveniente de ser usado quanto a grau Celsius. Quando se quer dizer 
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que nós estamos falando do termômetro construído por Ander Celsius. Centígrado é mais no 
senso comum. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem que existe Kelvin, que existe 
Fahrenheit também. Entenderam a diferença? Então centígrados vêm por causa das cem 
divisões do mesmo tamanho. 

 

A revisão trata da dúvida que os alunos têm da diferença entre graus centígrados e 

Celsius. A professora explica que centígrado é usado no senso comum, até por que a 

designação “grau centígrado” não existe no Sistema Internacional de Pesos e Medidas, pois 

foi rejeitado pelo CIPM - Comitê Internacional de Pesos e Medidas e pela CGPM - 

Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1948, segundo Fidélis (2009)  

 Os alunos tinham entendimento de que quando se tratava de graus centígrados, era 

porque havia uma divisão em cem partes, que estava associada a graus Celsius. No entanto, 

essa denominação inclui as três escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então é 

lhes explicado que a denominação centígrado trata das três escalas diferentes. 

Logo, o conceito de escala é trazido brevemente, mas já cria uma clara diferença para 

os alunos entre graus centígrados e escalas de temperatura. O que se pode verificar nesses 

episódios é a importância desses conceitos unificadores para as aulas de ciências, pois como 

Angotti (1991) diz:  

Além de eles servirem como âncora para o ensino são supra-disciplinares, ou seja, 
permeiam os escopos da Física, Química, Biologia, Geologia, Astronomia. Dessa 
forma vão à direção das totalidades, das estruturas de conhecimento articulado e 
dinâmico, contra as fragmentações exageradas que não consideram muito mais que 
nomenclaturas, fórmulas, memorizações. (ANGOTTI, 1991, Conceitos unificadores 
e ensino de Física, p.196) 

Como constatado nesses episódios, os conceitos unificadores de escala e regularidades 

ajudam no entendimento do conteúdo. Apesar de, inicialmente, no episódio quatro (escala), os 

alunos apresentarem um pouco de dificuldade de entender com as várias experiências 

diferentes, o conceito básico era de que as substâncias iam da maior para a menor pressão. 

Depois de entender esse conceito como uma regularidade, fica mais fácil para a professora 

trabalhar outros conteúdos, como frentes climáticas, ciclones, caracterizados por seguirem 

essa regularidade, contudo com características próprias, pois “nas Ciências, há tendência de 

estabelecer regras gerais, através do que há de mais elementar num conjunto de fenômenos, 

sem descaracterizar, no entanto, as diferenças” (Auth, 2000, p. 69). 

Portanto, constata-se a importância do professor utilizar esses conceitos unificadores 

em sala de aula, tanto os discutidos como o de energia e transformações, eles facilitam o 

estudo e a aprendizagem do professor e do aluno: 
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O uso de conceitos unificadores é uma maneira eficaz para criar ligações dentro e 
entre os campos da ciência como a física e a biologia. Estas idéias chaves integram 
todo conhecimento científico e se conectam com outras disciplinas; como 
matemática e estudos sociais. Consequentemente o foco em conceitos unificadores 
ajuda os alunos a construir uma compreensão holística da ciência e seu papel na 
sociedade. Ao compreender esses conceitos e utilizá-los como eles exploram a 
ciência, os alunos irão aprender a ver os padrões gerais que abrangem todos os 
campos da ciência(...) os conceitos unificadores oferecem uma lente através da qual 
os alunos podem focar o seu pensamento científico(...). Porque o entendimento e 
habilidades associadas com grandes esquemas conceituais e processuais precisam 
ser desenvolvidas sobre toda uma experiência educacional, conceitos unificadores 
transcendem as fronteiras disciplinares.(UNIFYING CONCEPTS OF SCIENCE 
- Public Schools of North Carolina) 

 

Considerações 

Desta forma, para Auth (2000) quando o professor identifica os conceitos unificadores 

como ferramenta de trabalho, propicia ao aluno uma forma inovadora e eficaz de ensino 

juntamente com aulas interdisciplinares. 

E para isso é preciso o desenvolvimento de situações de estudo, em que o professor 

possibilita reconhecer e valorizar os conceitos unificadores nas situações propostas, ao mesmo 

tempo em que tematiza as questões tecnológicas no contexto em estudo. 

Assim, as aprendizagens constituirão pessoas capazes de interagir com o mundo 

globalizado e seus problemas sociais, com opinião crítica, deixando de ser meros espectadores 

da realidade. 

A responsabilidade da comunidade escolar, neste contexto, amplia-se e exige uma 

postura que permite espaços de aprendizagem onde há comunicação entre profissionais de 

diferentes áreas. Além do mais refletir sobre o conhecimento da Ciência que esta sendo 

produzido neste momento, que por muitas vezes quebra conceitos do passado, e que nem por 

isso devem ser deixados de lado. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ANGOTTI, José. Fragmentos e Totalidades no Conhecimento Científico e no Ensino de 
Ciências. São Paulo: FEUSP, Tese de Doutoramento, 1991. 

Angotti, J. A. P., Conceitos unificadores e ensino de Física. In: Revista brasileira de ensino 
de Física, vol. 15, nº 1 a 4. Florianópolis, 1993. 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 715



ARAUJO, M. C. P.; Auth, M. A.; Maldaner, O. A. Situação de Estudo como Forma de 
Inovação Curricular em Ciências Naturais in Galiazzi, M. C., Auth, M. A., Moraes, R., 
Mancuso, R. (org.). Construção Curricular em Rede na Educação em Ciências. Ijuí: 
Editora Unijuí, 2007. 

 

AUTH, Milton A. Conceitos unificadores e o ensino de ciências. Espaços da Escola. Ijuí: 
Ed.Unijuí, ano 10, n. 38, p.63-80, 2000. 

 

BUCK, Nelson. Ensino de Ciências para o novo Milênio. Docente (Metodologia do Ensino 
Fundamental – Ciências – Departamento de Didática), Faculdade de Filosofia e Ciências– 
UNESP – Campus de Marília. In 
http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/ensinodeciencias.pdf, acesso 15/03/2012 

 

FIDÉLIS, G.C. Eng. A Escala de Temperatura Kelvin. Mecânico com Especialização em 
Metrologia pelo NIST - Estados Unidos e NAMAS/UKAS - Inglaterra.. Avaliador técnico do 
Inmetro Instituição: CECT – Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia 
e Sistema da Qualidade (2009) In. http://metrologia-
qualidade.blogspot.com.br/2011/01/escala-de-temperatura-kelvin.html. 

 

GALIAZZI, Maria do C; AUTH Milton; MORAES Roque; MANCUSO Ronaldo, 
Construção Curricular em Rede na Educação em Ciências: uma aposta de pesquisa na 
sala de aula. Ijuí : Editora Unijuí, 2007- 408p. 

 
GUSDOF, Georges. Prefácio In: JAPIASSÚ, Hilton. Interdisciplinaridade e Patologia do 
Saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

MALDANER, O. A; ZANON. Situação de Estudo: uma organização do ensino que 
extrapola a formação disciplinar em ciências. Ijuí, RS: Ed Unijui, 2004 

 

Public Schools of North Carolina. UNIFYING CONCEPTS OF SCIENCE.In 
http://www.ncpublicschools.org/curriculum/science/scos/2004/10unifying  Acesso em 25 de 
maio de 2012 

Siqueira, H.S.G. "Uma nova perspectiva sob a ótica da interdisciplinaridade". "Caderno 
de Pesquisa" (n.o 68 - Setembro de 1995) In. 
http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/interdiscip3.html Acesso em 3 de agosto de 2012 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 716

http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/ensinodeciencias.pdf
http://metrologia-qualidade.blogspot.com.br/2011/01/escala-de-temperatura-kelvin.html
http://metrologia-qualidade.blogspot.com.br/2011/01/escala-de-temperatura-kelvin.html
http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/interdiscip3.html


OS PROCESSOS COGNITIVOS COMO FATOR POTENCIALIZADOR 
DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE 

MESTRANDOS 
 
 
 

Aldalúcia Macêdo dos Santos Gomes1 
Elisângela Silva de Oliveira2 

Evandro Ghedin3 
 

 
 
 
Resumo 
O presente estudo apresenta um recorte de uma pesquisa que está sendo realizada com mestrandos da turma de 
2010 do curso de Mestrado Acadêmico em Educação em Ciências na Amazônia da Universidade do Estado do 
Amazonas – UEA, que teve como objetivo investigar a concepção dos mestrandos a cerca dos Processos 
Cognitivos e a importância destes em seu percurso formativo, no que tange a questão da aprendizagem. O 
percurso investigativo foi construído por meio da pesquisa qualitativa, com abordagem etnográfica, utilizou-se 
ainda a técnica de observação participante e entrevista aberta com mestrandos e professores do curso 
supracitado. Como resultados preliminares tivemos uma amostra de 10 mestrandos entrevistados, sendo que 
destes, 05  não conseguiram ter clareza a cerca dos processos cognitivos e de sua importância para a sua 
formação. Os outros 05 mestrandos entrevistados conseguiram explicar o que vem a ser Processos Cognitivos e 
deixaram explícita a importância destes para a sua formação, o que ampliou a percepção a cerca da Educação 
Científica. 
 
 
Palavras-chave: Processos cognitivos. Aprendizagem. Educação científica. 
 
 
 
Abstract 
This study presents part of research being conducted with master students of the class of 2010 of the Master of 
Education in Academic Science in the Amazon State University of Amazonas - UEA, which aimed to investigate 
the design of the masters about of Cognitive Processes and their importance in their training process, regarding 
the issue of learning. The investigative path was built through qualitative research, ethnographic approach was 
used also the technique of participant observation and open interviews with masters and teachers of the course 
above. As preliminary results we had a sample of 10 master students interviewed, and of these, 05 failed to be 
clear about the cognitive processes and their importance to their training. The other 05 respondents were able to 
explain the master's Cognitive Processes and left explicit the importance of these for their training, which 
increased awareness about the Science Education. 
 
 
Keywords: Cognitive processes. Learning. Science education. 
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Introdução 
 
A Educação Científica no Brasil ocorre na forma de ensino de ciências e é ministrada no 

ensino fundamental por meio da disciplina de ciências e no ensino médio por meio das 

disciplinas de física, química e biologia. A forma como a escola e a universidade lidam com o 

ensino de ciências ainda é na perspectiva linear e reducionista. Contudo, se pretendemos 

chegar a um nível mínimo de qualidade no ensino, ainda há muito que se compreender sobre o 

que realmente é a Educação Científica e a sua importância para a formação de cidadãos 

críticos, autônomos e participativos dos interesses coletivos. Para Roitman (2007): 
A baixa qualidade é devida a múltiplos fatores tais como: formação deficiente dos 
professores e ausência de meios e estímulos na sua atualização, material pedagógico 
desatualizado, ausência de laboratórios equipados, falta de reconhecimento da 
função social do professor que redunda em salários muito baixos (ROITMAN, 2007, 
p. 10). 

No ensino fundamental, a disciplina ciências deve contribuir principalmente para a 

compreensão dos estudantes a respeito de conceitos científicos básicos, auxiliando-os no 

estabelecimento de interações entre o que se estuda em sala de aula e o mundo em que ele 

vive. Percebe-se que no ensino fundamental (primeira etapa), tanto os professores como os 

estudantes ainda sentem satisfação em ensinar/aprender ciências.  

Nesta etapa o professor que ministra a disciplina ciências é o único professor da turma, não 

ocorrendo, portanto, disputas entre disciplinas e professores, o que leva os estudantes a terem 

uma visão geral do ensino de ciências, e não de forma fragmentada, como ocorre na segunda 

etapa do ensino fundamental e se estende ao ensino médio. 

Para agravar ainda mais o panorama, os estudantes chegam ao ensino superior com uma visão 

distorcida e descontextualizada da Educação Científica como se esta estivesse apenas atrelada 

à disciplina das áreas biológicas e das ciências naturais. A forma deturpada como o ensino de 

ciências é posto na educação básica, afasta os estudantes de uma compreensão mais ampliada 

abarcada pela Educação Científica.  

Partindo de uma visão ampla da realidade do ensino instituído no programa de mestrado, o 

presente estudo buscou discutir como se deu e se dá a Educação Científica no curso de 

formação continuada de professores, buscando indicativos para que esta de fato promova a 

melhoria na qualidade no ensino, tomando como princípio para esta compreensão os 

Processos Cognitivos potencializadores da aprendizagem. 
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Referencial teórico 

 

O Mestrado Acadêmico Educação em Ciências na Amazônia tem como principal objeto de 

estudo a Educação em Ciências. Neste sentido, busca garantir aos estudantes a possibilidade 

de serem construtores e não apenas reprodutores de conhecimento, tornando tanto a 

instituição quanto o sujeito participante do processo como elementos importantes na produção 

do saber e, consequentemente, promotores de mudanças em prol da qualidade em Educação 

na Amazônia. 

Ao falarmos de um “sujeito construtor do conhecimento” estamos nos referindo às 

informações que os mestrandos têm oportunidade de elaborar e transformar em 

conhecimentos durante seu percurso formativo. Estas construções se estruturam em bases 

cognitivas previamente articuladas mesmo que não se tome consciência de tal mobilização. 

Neste entendimento, a comunidade acadêmica vem participando de um fértil debate 

desencadeado pelo amplo projeto das ciências cognitivas. Tal projeto possibilita-nos vivenciar 

um mundo em constante desenvolvimento no que diz respeito aos estudos científicos sobre a 

mente e o cérebro, sobre os processos de pensamento e aprendizagem, bem como os 

processos neurais que acontecem durante o pensamento e aprendizagem e sobre o 

procedimentos de produção e construção do pensamento. Bransford et al (2007,p.155) afirma 

que “os campos da neurociência e da ciência cognitiva estão ajudando a satisfazer a 

curiosidade fundamental sobre como as pessoas pensam e aprendem”.  

Neste sentido é que a ciência cognitiva tem se mostrado um campo fértil na busca por 

compreender e conhecer os mecanismos da aprendizagem, com ênfase no entendimento, na 

reflexão e não apenas no processo de memorização de conteúdos para serem armazenados. 

Apesar dos avanços no campo da ciência cognitiva, Bransford et al (2007, p.25) afirma “que 

os estudantes têm poucas oportunidades de entender ou dar sentido a certos tópicos, pois 

diversos currículos enfatizam mais a memória que o entendimento” 

Os estudos que se propõem a explicar o intrincado funcionamento do cérebro têm trazido 

consequências relevantes para a educação. Percebe-se, atualmente, certo interesse por parte 

dos educadores em compreender melhor o funcionamento do cérebro humano e as estratégias 

de desenvolvimento por ele realizadas. Portanto, o avanço produzido no campo da ciência 

cognitiva tem contribuído para a compreensão de muitos problemas relacionados com o 

processo de ensino-aprendizagem. Bransford et al (2007) afirma:  
Trinta anos atrás, os educadores prestavam pouca atenção ao trabalho dos cientistas 
cognitivos, e os pesquisadores do nascente campo da ciência cognitiva trabalhavam 
bastante afastados das salas de aula. Atualmente, os pesquisadores cognitivos estão 
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dedicando mais tempo ao trabalho com professores, testando e refinando suas teorias 
em salas de aula reais, onde podem ver como os diversos ambientes e as interações 
nas salas de aula influenciam as aplicações de suas teorias. (BRANSFORD et al, 
2007, p.19) 

Não é necessário que sejamos neurocientistas ou cientistas cognitivos para que possamos ter 

interesse sobre a importância dos processos cognitivos no percurso formativo dos estudantes, 

seja qual for o nível de ensino. Deste modo, nossa intenção com esta pesquisa não é nos 

aprofundarmos nas neurociências ou psicologia cognitiva, uma vez que o nosso objeto de 

estudo é tão somente o ensino, porém nos valeremos dos estudos produzidos por estas 

ciências para investigar, analisar e compreender como a mobilização dos processos cognitivos 

pode potencializar a aprendizagem dos estudantes do curso do mestrado, pois acreditamos que 

o entendimento de tais processos é basilar para a clarificação destes conceitos auxiliando-nos 

na compreensão do sucesso ou o fracasso de muitas estratégias pedagógicas adotadas pelos 

docentes. 

Material e método 

O presente estudo trata-se de um recorte de nossa pesquisa de mestrado, portanto discutiremos 

apenas parte do material coletado.  Como parte de nossa pesquisa, realizamos entrevistas com 

dez estudantes do mestrado acadêmico da turma de 2010 em janeiro de 2012, constituindo 

dessa forma um intervalo de tempo de aproximadamente 12 meses do término das três 

disciplinas obrigatórias. Objetivamos com a entrevista, primeiramente traçar um perfil dos 

sujeitos entrevistados, posteriormente verificar: 1) Quais informações ficaram retidas na 

memória de longo prazo dos estudantes; 2) Qual a opinião dos estudantes em relação aos 

procedimentos adotados pelos docentes; 3) A concepção dos estudantes e professores sobre os 

processos cognitivos. 

Para a realização das entrevistas buscamos deixar os entrevistados o mais à vontade possível, 

tendo cuidado de contatar um a um com antecedência, permitindo que local, dia e hora das 

entrevistas fossem escolhidos por eles. Esta atitude contribuiu positivamente para o bom 

andamento da entrevista, uma vez que podemos perceber também por parte dos entrevistados 

o cuidado em reservar aquele momento para o que havíamos combinado previamente. Desta 

forma, após uma breve explicação do que tratava nossa pesquisa, os estudantes tiveram a 

oportunidade de ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE  para em 

seguida, procedermos com a entrevista. 
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Para este estudo apresentaremos e discutiremos apenas o questionamento que objetivou 

verificar qual a concepção dos estudantes sobre os processos cognitivos. Após a realização da 

transcrição e análise dos depoimentos, agrupamos as respostas em categorias, das quais 

selecionamos somente duas respostas para representar cada categoria. Deste modo, obtivemos 

quatro categorias para o seguinte questionamento: Quais processos cognitivos você considera 

que foram mobilizados nas disciplinas História da Filosofia da Ciência na Educação em 

Ciências, Pesquisa em Educação em Ciências e Fundamentos da Educação em Ciências? 

 

Análise e discussão 

 

Neste sentido, as respostas que compõem a primeira categoria serão descritas abaixo. 

Destaca-se que estas são reflexos do que os estudantes consideraram como desencadeador da 

mobilização dos processos cognitivos nas disciplinas obrigatórias. 

 

Estudante 2. Pra mim, o raciocínio, a memória, a atenção, a reflexão foram os processos 

cognitivos mais mobilizados nas três disciplinas, por exemplo, se você faz uma leitura e em 

seguida faz uma reflexão e discute você está sendo forçado a adquirir conhecimento, Então, 

pra mim, nesse caso estará ocorrendo aprendizagem e obrigatoriamente a mobilização dos 

processos cognitivos. E considero de extrema importância, pois a partir disso passei a olhar a 

educação científica, mais precisamente o ensino de ciências de uma outra forma. 

 

Estudante 4. Considero que foram mobilizados todos os processos cognitivos nas três 

disciplinas, [...] pelo menos os que eu tenho conhecimento foram mobilizados sim! Por 

exemplo, a minha memória, eu tive que “vasculhar” a minha memória para escrever sobre 

minha trajetória de vida, a questão da inteligência como já sabemos são múltiplas, eu pensava 

antes... aliás até entrar no mestrado que, pelo fato de eu não entender e não ter aptidão para a 

matemática, eu pensava que eu fosse uma pessoa limitada ou pouco inteligente, mas na 

verdade, eu era inteligente na linguística [...] a capacidade de reflexão que é você pensar e 

depois pensar sobre o pensamento, [...] É muito interessante você perceber e praticar a 

reflexão, a outra questão é a consciência que me fez entender a questão da minha identidade, 

o meu papel na sociedade, então quando a gente pensa, memoriza, reflete e percebe através da 

percepção o mundo científico, os fenômenos que a ciência traduz pra gente você passa a ter 

uma consciência de que você tem um papel no mundo, que é o de transformar pessoas e de 

construir pessoas, os arquitetos, os engenheiros constroem pontes, estruturas, edifícios, nós 
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professores construímos personalidades, pessoas, cidadãos para viver no mundo, não 

pensando em transformar o mundo para ser um mundo melhor, mas pensando em transformar 

pessoas, melhorar as pessoas para viverem um mundo melhor!  

 

As respostas que compõem a segunda categoria serão descritas abaixo. Destaca-se que estas 

são as opiniões dos estudantes que consideraram que houve mobilização dos processos 

cognitivos somente na disciplina de História da Filosofia da Ciência na Educação em 

Ciências. 

 

Estudante 8. [...] Sem dúvidas pra mim, os processos cognitivos foram mobilizados ou pelo 

menos ficaram mais evidentes na disciplina de História da Filosofia da Ciência, talvez pelo 

fato de ter sido uma disciplina que exigiu muito mais de mim, passei por momentos em que 

precisei pensar, refletir, ter muito mais atenção [...] pois as dificuldades eram grandes! Mas 

com certeza foi a disciplina que mais contribuiu em termos de aprendizagem. 

 

Estudante 9. [...] Então, na minha opinião, os processos cognitivos não ficaram muito 

evidentes nas outras disciplinas, penso que foi realmente na disciplina de História da Filosofia 

da Ciência que foram mais trabalhados, pois foi uma disciplina que exigiu muito mais de nós 

[...] eu lembro de quando nós trabalhamos a obra do Morin! O Morin é um pouco complexo 

pra gente entender, [...] o próprio Carrilho [...] Então, são obras que mexem muito com esses 

processos cognitivos na questão filosófica mesmo do conhecimento, da aprendizagem e então, 

eu penso que foi nesta disciplina que eu percebi a mobilização destes processos e sem medo 

de errar foi a disciplina que em minha opinião mais se efetivou o processo de aprendizagem. 

 

As respostas que compõem a terceira categoria serão descritas abaixo. Destaca-se que estas 

são as opiniões do estudantes que consideraram que não houve mobilização dos processos 

cognitivos nas disciplinas obrigatórias. 

 

Estudante3. É complicado! Porque a gente costuma dizer que houve memorização ou 

cognição, mas pra mim não houve! Acho que esses processos cognitivos deixaram muito a 

desejar, porque eu não consigo perceber claramente esses processos cognitivos de uma forma 

assim que [...] não pra mim não aconteceu a mobilização dos processos cognitivos. Não 

consigo perceber a importância deles [...]. Não consigo te explicar! 
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Estudante 7. Na realidade, eu acredito que os processos cognitivos eles são mobilizados a 

partir do momento que a gente discute e recorre ao que a gente leu, mas pra mim não houve a 

mobilização desses processos, pois as disciplinas deixaram muito a desejar! 

 

As respostas que compõem a quarta categoria serão descritas abaixo. Destaca-se que estas 

são as opiniões do estudantes que observaram a mobilização dos processos cognitivos 

somente após o término das disciplinas obrigatórias. 

 

Estudante 1. Pra te falar a verdade, no “calor” das disciplinas eu não consegui parar para 

refletir sobre esses processos, contudo depois que terminou as disciplinas é que eu fui 

perceber a importância dos processos cognitivos para o meu processo de formação. Em mim, 

o processo cognitivo que eu considero mais importante é em relação à mudança de 

pensamento, porque se a gente entra num curso de pós-graduação e sai a mesma pessoa que 

entrou, eu acho que não teve validade esse processo, então os meus avanços cognitivos são as 

minhas mudanças de atitude, de visão e de pensamento [...] Por exemplo, eu cursei uma 

disciplina sobre “Processos Cognitivos”, que me ajudou a entender muitas coisas que eu não 

tinha entendido no decorrer das três primeiras disciplinas e me fez perceber também o quanto 

mais eu poderia ter tirado proveito dessas três disciplinas para escrever minha dissertação. 

Senti até vontade de voltar a cursar novamente aquelas disciplinas e aproveitar melhor as 

aulas, explorar mais os professores pelo grande conhecimento que eles têm! 

 

Estudante 10. Pra ser bem franca contigo, quando eu cursei as três disciplinas obrigatórias eu 

nem sabia o que eram processos cognitivos, foi somente ao cursar a disciplina de Processos 

Cognitivos na Didática das Ciências já em 2011 é que eu pude compreender o que são e a sua 

importância não só na nossa vida acadêmica, mas no nosso próprio cotidiano. Agora, fazendo 

uma auto avaliação, posso te afirmar que se na época em que cursei as disciplinas obrigatórias 

eu tivesse a compreensão que eu tenho agora sobre os processos cognitivos eu certamente 

teria tirado maior proveito das disciplinas que são a base para a nossa formação no mestrado 

[...]. 

 

Considerações 

 

Defendemos que é de fundamental importância a clarificação e a compreensão de que a 

cognição ocorre no indivíduo por meio dos processos cognitivos e de como estes são 
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mobilizados, bem como os fatores que potencializam ou limitam o seu desencadeamento em 

qualquer situação que envolva o processo de aprendizagem para o aprimoramento da 

construção e produção do conhecimento. Nesse sentido, enfatizamos a necessidade de 

entendermos como ocorre o fenômeno da cognição, do conhecimento e da ciência.  

Diante das respostas dos entrevistados, façamos uma analogia, imaginemos duas montanhas e 

entre elas um abismo, uma pessoa, no alto de uma delas precisa atravessar de uma montanha à 

outra, porém para que isso aconteça sem que a pessoa corra o risco de cair no abismo faz-se 

necessário a construção de uma ponte para que a chegada do outro lado seja possível. 

Analogicamente, podemos substituir a pessoa por qualquer um dos mestrandos envolvidos na 

pesquisa, a ponte seria a aprendizagem, e os instrumentos utilizados para a construção da 

ponte seriam os processos cognitivos. 

Embora nossa pesquisa ainda esteja em andamento, algumas conclusões já podem ser 

evidenciadas, como por exemplo: dos dez entrevistados pelo menos dois não têm 

conhecimento ou pelo menos não conseguiram explicar no ato da entrevista o seu 

entendimento sobre o que vem a ser os processos cognitivos, chegando ao ponto de confundir 

memorização com cognição, embora sejam profissionais que já atuem como professores da 

educação básica há algum tempo; quatro conseguiram explicar com certa coerência a sua 

concepção dos processos cognitivos e a importância destes para o tal almejado processo de 

aprendizagem. Ressalta-se que este parágrafo faz referência apenas às respostas aqui 

apresentadas, e não a toda a pesquisa.  

A princípio almejávamos obter o relato dos estudantes somente em relação às três disciplinas 

obrigatórias: História da Filosofia da Ciência na Educação em Ciências, Pesquisa em 

Educação em Ciências e Fundamentos da Educação em Ciências, posto que foram estas o 

foco inicial de nossa pesquisa. Porém, durante o momento da entrevista dois estudantes 

fizeram questão de deixar registrado que embora não tenham atentado para a importância dos 

processos cognitivos no decorrer das três disciplinas obrigatórias, ao cursarem a disciplina de 

Processos Cognitivos na Didática das Ciências (disciplina eletiva), perceberam a importância 

destes processos mentais e o quanto eles são importantes para uma aprendizagem 

significativa. Ambos relataram a vontade de refazer as disciplinas obrigatórias para poderem 

aproveitá-las melhor. 
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Resumo 
Considerando a fisiologia não só como uma ciência que ocupa nosso dia a dia, mas também como uma disciplina 
de suma importância dentro da grande área das ciências, acredita-se que, para seu ensino, bem como para o 
ensino de outras disciplinas que envolvam conteúdos fisiologia humana, é de vital importância sua significação, 
bem como a utilização, pelo professor, de materiais e instrumentos que possam ser inseridos numa perspectiva 
de atividade prática, contextualizada com a realidade dos alunos. Neste artigo propomos verificar qual é a 
percepção dos docentes de ciências da rede pública de Uruguaiana/RS sobre a importância da abordagem de 
temáticas relacionadas à fisiologia no currículo da Educação Básica. A amostra foi composta por 30 professores 
da Rede Pública de educação de Uruguaiana/RS. Para a coleta dos dados foi utilizada a técnica de entrevista em 
profundidade; as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para análise e organização em 
categorias. As categorias encontradas nas falas dos professores revelaram que, mesmo relatando a grande 
importância desta disciplina, não só para o currículo escolar, como também para a vida do aluno, quando esta 
disciplina é trabalhada em sala de aula, é de forma pobre, na maioria das vezes descontextualizada e com poucas 
práticas pedagógicas facilitadoras.  
 
 
Palavras-chave: Ensino. Fisiologia. Docentes.  
 
 
 
Abstract 
Considering the physiology not only as a science that occupies our daily lives, but also as a subject of paramount 
importance within the large area of science, it is believed that for his teaching and for teaching other subjects 
involving content human physiology, it is important its significance, and the use of, by the teacher, materials and 
tools that can be inserted with a view to practical activity, in the context of the reality of the students. In this 
paper we propose to check the perception of science‟s teachers from public schools from Uruguaiana/RS about 
the importance of addressing issues related to physiology in the basic education curriculum. The sample 
comprised 30 teachers of the public education of Uruguaiana/RS. For data collection technique was used for in-
depth interview; the interviews were recorded and later transcribed for analysis and organization categories. The 
categories found in the speech of teachers revealed that even reporting the importance of this subject, not only 
for the school curriculum, as well as for student life, when this subject is dealt with in the classroom is so poor, 
in most often decontextualized and with little pedagogical facilitators practices. 
 
 
Key-words: Education. Physiology. Teachers. 
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Introdução 
 

Você acorda pela manhã, naturalmente ou por um estímulo externo que interfere em 

seu sono, se alimenta, muitas vezes ainda bocejando, e, através deste processo, também 

fisiológico, contagia seus familiares, vai trabalhar ou estudar, eventualmente você joga aquele 

tradicional futebol, retorna à casa e dorme. Em todas estas situações a fisiologia estava 

presente, bem como durante toda a nossa vida, essas tarefas são realizadas quase que 

automaticamente e nós não paramos para pensar na quantidade de ajustes que o nosso corpo 

precisa fazer para que essas atividades sejam realizadas de maneira eficiente. 

A fisiologia (do grego physis = natureza, função ou funcionamento; e logos = palavra 

ou estudo) é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e 

bioquímicas nos seres vivos.  

Tendo a fisiologia não só como uma ciência que ocupa nosso dia a dia, mas também 

como uma disciplina de suma importância dentro da grande área das ciências, acredita-se que 

para seu ensino, bem como o ensino de outras disciplinas que envolvam conteúdos fisiologia 

humana, tais como biologia, física e química, é de vital importância sua inserção dentro do 

currículo da educação básica, bem como a utilização, pelo professor, de materiais e 

instrumentos que possam ser inseridos numa perspectiva de atividade prática, desenvolvida 

concomitantemente com a teoria. 

Atualmente, o desenvolvimento das pesquisas científicas, do material didático, de 

recursos audiovisuais e de técnicas experimentais melhorou significativamente a qualidade do 

processo ensino/aprendizagem de Fisiologia Humana, que tem priorizado temas mais 

relacionados com o cotidiano, tornando esta ciência ainda mais interessante. Dessa forma, os 

educadores de disciplinas de ciências que envolvam conteúdos de fisiologia precisam 

encorajar-se a difundir este conhecimento com atividades práticas e contextualizadas, que 

possam tornar sua rotina de sala de aula mais atrativa e produtiva, oportunizando aos 

educandos a capacidade de desenvolver dúvidas, perguntas e respostas às inquietações que a 

fisiologia, mesmo indiretamente, gera em suas atividades cotidianas. 

Sendo assim, considerando a necessidade dos professores da área de ciências em 

aprofundar conhecimentos, especialmente na área de fisiologia, a capacitação dos docentes 

atuantes nas escolas públicas de Educação Básica da cidade de Uruguaiana/RS nesta temática 

virá de perfeito encontro a necessidade prévia que o município demonstra. Para tal, 

inicialmente propomos verificar qual é a percepção destes docentes sobre a importância da 

abordagem de temáticas relacionadas à fisiologia no currículo da Educação Básica. 
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Referencial teórico 

A escola é o espaço onde se constituem os cidadãos; nela surge uma maior 

possibilidade de promover ações educativas que levem à reflexão sobre o que é ter uma vida 

saudável (BRASIL, 2009). A escola é, também, o local onde o individuo tem acesso ao 

conhecimento científico acumulado historicamente pela humanidade de forma sistematizada, 

conhecimento esse que garantirá ao individuo a compreensão dos acontecimentos científicos e 

sua interferência no cotidiano (DUARTE, 2001). 

Considerando o acesso ao conhecimento através da escola, onde os conteúdos são 

organizados na maioria das vezes em diferentes disciplinas, pelo ensino de Biologia, 

conforme afirma Krasilchik (2005), os alunos devem aprender conceitos básicos, vivenciar o 

método científico e analisar as implicações sociais do desenvolvimento da biologia, pois 

“compreender a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, significa ampliar as 

possibilidades de compreensão e participação efetiva nesse mundo” (BRASIL, 1999). 

Podemos considerar que o desenvolvimento de conteúdos científicos no ensino de 

Biologia baseia-se em um ensino descontextualizado e, conforme Demo (2000, p.23): 

 

“apesar de todos os avanços teóricos e metodológicos no campo da 
aprendizagem, estamos cercados, sobretudo em nossos ambientes 

latinoamericanos, de propostas, tipicamente instrucionistas, nas quais 
cabe ao professor ensinar, dar aula, e ao aluno escutar, tomar nota e 

fazer a prova”. 
 

Esforços têm sido realizados no sentido de modificar estas formas tradicionais de 

ensino. A divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), por exemplo, 

“evidencia um esforço reiterado de implantar um currículo nacional, embora haja ressalvas, 

informando que não é um modelo curricular homogêneo e impositivo” (KRASILCHIK, 2005, 

p. 18) e sim uma possibilidade de elaboração do ensino de Biologia (e também das outras 

Ciências) que vise o desenvolvimento da aprendizagem contextualizada, do conhecimento 

cientifico, de competências e habilidades na formação de cidadãos. Assim, segundo Carvalho 

(2004. p.2): 

 

“Exige-se agora que o ensino consiga conjugar harmoniosamente a 
dimensão conceptual da aprendizagem disciplinar com a dimensão 
formativa e cultural. Propõe-se ensinar Ciências a partir do ensino 
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sobre Ciências. O conteúdo curricular ganha novas dimensões ao 
antigo entendimento do conceito de conteúdo”. 

 
Hoje podemos considerar que o desenvolvimento de conteúdos científicos no ensino 

de Biologia baseia-se em um ensino descontextualizado. Segundo TEIXEIRA (2003), para 

que a escola interaja dialeticamente com a sociedade ela deve abordar os conteúdos 

considerando os acontecimentos na sociedade decorrentes da inserção daquele conhecimento. 

Esta abordagem propõe, por exemplo, o trabalho com a anatomia e fisiologia humana 

num contexto mais amplo que apenas a saúde de órgãos ou sistemas e seu funcionamento, 

conduzindo o individuo a compreensão do corpo não apenas na sua anatomia e fisiologia, mas 

a entendê-lo também na sua dimensão social (AMORIM, 2001). Considerando que o 

individuo não vive isolado, mas constitui um grupo social a compreensão do seu corpo apenas 

nas dimensões anatômicas e fisiológicas não contribuiria para vincular a educação com as 

práticas sociais (AMORIM, 2001). 

Cabe ressaltar a importância da utilização da experimentação, como ferramenta prática 

a ser empregada pelos professores da rede básica, visando uma melhor propagação do ensino 

de ciências, mais especificamente da fisiologia, que geralmente é uma disciplina a qual não 

gera interesse dos alunos pela forma pouco experimental e dinâmica com que é trabalhada.  

Ocorre que estas práticas acabam por serem deixadas de lado e muitas vezes o 

professor associa a elas várias outras dificuldades, como por exemplo, a falta de infra-

estrutura, a falta de materiais, as turmas muito lotadas e a carga horária pequena das 

disciplinas.  

No entanto, acreditamos que em muitas ocasiões o professor não se sente confortável 

em utilizar a experimentação, muitas vezes não retomada desde a sua formação inicial. Muitos 

professores necessitam de um acompanhamento ou apoio pedagógico para facilitar estas 

práticas; falta-lhes um espaço para troca de ideias, discutir, construir e compartilhar 

conhecimentos. Desta forma se considerou a necessidade dos professores da área de ciências 

em aprofundar conhecimentos de experimentação, especialmente na área de fisiologia, 

capacitando os docentes atuantes nas escolas públicas de Educação Básica da cidade de 

Uruguaiana/RS nesta temática. 

 

Material e métodos 

 

  Este trabalho caracteriza-se por uma pesquisa do tipo qualitativa-descritiva, ou seja, o 

pesquisador acompanha as descobertas e as descreve. Na pesquisa qualitativa a interação entre 
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pesquisador e sujeito pesquisado é essencial, requerendo como atitudes fundamentais a 

flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de investigadores e com 

os atores sociais envolvidos (MINAYO, 1994). 

  Este estudo foi desenvolvido no município de Uruguaiana, estado do Rio Grande do 

Sul, tendo o local de estudo escolas pertencentes a 10ª CRE (Coordenadoria Regional de 

Educação) e à SEMED/Uruguaiana (Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana).  

  A população deste estudo foi constituída pelos professores da Rede Pública de 

educação de Uruguaiana/RS responsáveis por disciplinas que continham em seu currículo 

temáticas relacionadas à fisiologia (tais como biologia, ciências, química, física, educação 

física, entre outras). A amostra foi composta por 30 docentes que aceitaram participar 

voluntariamente do estudo.  

  Em um primeiro momento foi realizado contato com a 10ª CRE e com a SEMED 

divulgando o projeto, solicitando autorização, bem como, organizando as entrevistas com os 

docentes. 

  Inicialmente os docentes foram informados sobre os objetivos do estudo e que em 

nenhum momento, nomes ou fotos das pessoas passíveis de identificação seriam utilizadas ou 

divulgadas. Ao concordarem em participar do estudo, os docentes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), no qual constavam os objetivos do trabalho, 

implicações quanto a sua participação ou não, informações quanto à desistência e modo de 

contato com os pesquisadores. Na assinatura os participantes manifestaram a disposição de 

participar do estudo e permitiram a utilização das informações colhidas no mesmo, recebendo 

uma cópia do TCLE. 

  Para a coleta dos dados foi utilizada a técnica de entrevista em profundidade, sendo 

que as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para análise e organização em 

categorias. 

O questionário incluiu as seguintes questões: 

 

 Descreva brevemente o que entende por fisiologia. 

 Você consegue visualizar a presença da fisiologia na disciplina que ministra? 

 Você considera importante a inserção da fisiologia no currículo escolar? 

 Exemplifique passo-a-passo uma aula relacionada com a fisiologia ministrada 

por você. 

 Como você relaciona o ensino de fisiologia com o cotidiano de seus alunos? 
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 Quais os recursos didáticos que você utiliza no ensino de fisiologia? 

 No ensino da fisiologia, biologia, educação física e/ou outras ciências você 

considera importante utilizar experimentação científica? Por quê? E você 

costuma utilizar experimentos em suas aulas? 

 Descreva qual a contribuição que a difusão da fisiologia, através das 

tecnologias da informação, pode somar à sua prática docente.  

 

  Para análise das informações qualitativas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

de Bardin (1979), que compreende: a) pré-análise, incluindo a leitura global das entrevistas, 

com o intuito de se ter um primeiro contato com o conteúdo que elas veiculam; b) exploração 

do material, identificando as unidades de registro em cada entrevista e, com base nessas, 

procurando categorizá-las; c) interpretação inicial com base na discussão teórica. 

 

Análise e Discussão 

 

 Do total da amostra, foram entrevistados 18 professores da rede pública estadual e 12 

da rede pública municipal, sendo 24 do sexo feminino, com idade média de 38,5 anos; e, 6 do 

sexo masculino, com  idade média de 33,8 anos. Destes, 17 atuavam no ensino fundamental, 5 

no ensino médio e 8 em ambos.  

Quanto ao tempo de formação 12 professores haviam concluído a licenciatura há um 

período de 1 a 5 anos, outros 12 a mais de 10 anos, 5 há um período de 6 a 10 anos e 1 não era 

licenciado. Em relação às disciplinas que atuam, 19 trabalhavam na área de educação física, 3 

atuavam na disciplina de Biologia, 5 em Ciências e mais 3 em outras disciplinas. 

As entrevistas revelaram ideias que podem ser agrupadas nas temáticas que se seguem: 

 

A. Fisiologia como o estudo do funcionamento do corpo 

  Quando questionados sobre qual seu entendimento com relação à fisiologia, com o 

objetivo de observar a visão prévia dos professores em relação a este conceito, percebemos 

que a maioria das respostas dos docentes relacionou fisiologia com o estudo do 

funcionamento do corpo, dos órgãos ou organismos, porém sempre retratando a fisiologia 

como algo amplo e complexo, sem demonstrar em suas respostas firmeza e segurança. Tais 

ideias são percebidas nas falas a seguir:  
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“Fisiologia, pra mim, é toda a ciência que estuda o funcionamento do 
organismo, então eu acho que seria isso.” 

(Professor de Ciências) 
 

Seria o movimento do corpo, o movimento do ser humano, seria isso, eu 
tenho como isso. Deixa eu pensar... seria isso.” 

(Professor de Ed. Física) 
 

“É complicado, porque na faculdade foi complicado, oh disciplina 
complicada. A fisiologia para mim é toda a parte interna do organismo (...)” 

(Professora de Ed. Física) 
 

  
Analisando as falas citadas acima, nota-se quão superficial é o conceito de fisiologia 

apresentado pelos professores, visto que os mesmos detêm um conceito limitado a 

funcionamento dos órgãos e movimento do corpo, sem em momento algum relacioná-la com 

o cotidiano ou contexto social dos alunos.  

 
B. A fisiologia é importante e está presente no cotidiano escolar, mas de forma indireta 

Alguns professores, quando questionados sobre a visualização da fisiologia na 

disciplina que ministram, principalmente da área da Educação Física descreveram que não 

existiria Educação Física se não estivesse diretamente ligada à fisiologia. Tal informação 

corrobora com o que nos diz Carpersen et al. (1994), quando fala que atividade física consiste 

em qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, resultando em 

gasto energético acima dos níveis de repouso; percebe-se, assim, na própria definição de 

atividade física, a intrínseca ligação de conceitos da fisiologia.   

Porém, embora se perceba esta importância, os professores de Educação Física não 

relataram a inserção de conceitos de fisiologia em suas aulas; o que poderia ser facilmente 

trabalhado com conjunto com práticas de atividade física (por exemplo, mensurando a 

frequência cardíaca durante aulas práticas). Os professores, em sua maioria, relatam em suas 

falas que consideram importante a inserção da fisiologia no currículo escolar, pois 

argumentam que além deste conteúdo ser trabalhado de forma interdisciplinar, auxiliará os 

jovens a ter um maior conhecimento sobre seu próprio corpo (visão dos professores de 

ciências e química), bem como aprender a valorizar o esporte (professores de educação 

física), ambos os quesitos são complementados ainda como uma questão de melhoria na 

qualidade de vida dos educandos, o que pode ser percebido nas falas abaixo: 
 

“(...) o adolescente, ele tem mais conhecimento sobre a fisiologia, eles 
passam a ter mais entendimento eles passam a ter mais interesse. Então com 

esse interesse eles começam a querer estudar mais a educação física. E a 
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fisiologia, ela participa da educação. (Da) Física, das ciências,  de todas as 
disciplinas e como agora a gente trabalha a parte da interdisciplinaridade 

né... dos temas transversais, une tudo e torna mais interessante pro aluno. E 
contextualiza mais com a fisiologia, porque ai tu trabalha com o corpo e ai 

fica mais próximo deles o assunto.” 
(Professor de Ed. Física) 

 
 

“(...) importantíssimo (a inserção da fisiologia na disciplina), porque além 
de ajudar eles sobre o que a mídia está passando sobre atividade física,o  

exercício físico vai auxiliar eles a melhorar a qualidade de vida deles né.” 
 (Professor de Ed. Física) 

 
“Eu acho que sim (é importante inserir a fisiologia no currículo), pois às 

vezes a gente percebe as pessoas completamente ignorantes sobre seu 
próprio organismo, sobre seu próprio funcionamento, suas potencialidades, 

suas diversidades." 
(Professora de Ciências) 

 
Esta preocupação dos docentes se retrata também em uma pesquisa feita pelo 

Sindicato o de Supervisores do Magistério do estado de São Paulo, onde SANFELICE (2008), 

relata que “os currículos escolares vão se esvaziando em conteúdos, substituídos por práticas 

e saberes que cada vez auxiliam menos a pensar, entender e explicar a própria realidade, para 

nela se posicionar como um sujeito da história.” 

 
Embora a pesquisa supracitada tenha ocorrido em outro estado do Brasil e no ano de 

2008, observamos que o problema em centrar o aluno em sua realidade ainda ocorre nas salas 

de aulas de Uruguaiana-RS no ano de 2012, conforme nos certificam alguns relatos dos 

professores entrevistados:  

 
“(...) Pro aluno poder se prevenir de certas doenças, conhecer seu próprio 

corpo né, melhorar sua qualidade de vida... (Com) o conhecimento da 

fisiologia (eu) acredito que isso se torna melhor. Acho que é trabalhada (a 

fisiologia nas aulas) de uma forma muito superficial ou não „lincada‟ com o 

cotidiano dos alunos... Às vezes tem que aproveitar o local onde os alunos 

vivem, para trabalhar.” 

(Professora de Ciências)  

 

Em sua maioria os professores de Educação Física quando questionados sobre os 

passos de suas aulas, citaram o básico (aquecimento e alongamento), reconhecendo a presença 

e a importância da fisiologia, mesmo que indiretamente, na prática docente. Neste caso 

percebe-se a ausência da reflexão sobre a prática, tão importante para atribuir significado aos 
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conceitos. Já os professores de ciências citaram práticas como o estudo da fisiologia da flor, 

observando a presença da fisiologia vegetal e também animal dentro da sala de aula.  

 

C. Os conceitos de fisiologia nem sempre são relacionados ao cotidiano dos alunos 

No decorrer deste questionário podemos ver controvérsias, pois apesar de citarem 

aulas básicas envolvendo rotineiramente a fisiologia, quando questionados sobre o estudo 

destas temáticas relacionadas ao cotidiano do aluno, observamos que 53,33% dos docentes 

(16 docentes) garantem realizar estas relações somente „„às vezes”, enquanto 36,66% (11 

docentes) relatam realizar “sempre” estas relações e 10% (3 docentes) afirmam que “nunca” 

relacionam os conteúdos de fisiologia ao cotidiano dos alunos.     

A contextualização nos PCNs está relacionada à aprendizagem que tenha sentido para 

os alunos. Segundo o documento, há uma distância entre os conteúdos e a experiência dos 

alunos que precisa ser superada. Em outras palavras, “a aprendizagem significativa pressupõe 

a existência de um referencial que permita aos alunos identificar e se identificar com as 

questões propostas” (BRASIL, 1999, p. 36).          

 

D. Os docentes reconhecem a importância da experimentação, mas pouco a utilizam em 

suas práticas pedagógicas 

As respostas dos docentes nos fazem refletir a respeito de como eles percebem ou não 

a fisiologia dentro de sua prática docente e de quão é difícil é repensar sua própria 

metodologia, pois quando questionados a respeito dos recursos didáticos utilizados nas aulas 

de ciências, muitos não reconhecem nem o quadro branco como tal. A resposta que segue nos 

comprova esta afirmação:  

 
“Só tenho lá na sala um quadro branco, que eu pedi pro colégio. Eles já 

instalaram porque antes quando eu queria dar um trabalho, ano passado 
mesmo quando eu queria trabalhar esta parte do corpo humano com eles (os 
alunos) eu tive que correr atrás de sala, e o que eu faço, eu trago o material 

impresso entrego pra eles e a gente vai discutindo o assunto e vou 
colocando ali no quadro pra trabalhar com eles” 

(Professora de Ed. Física) 
 

Hodson (1988) afirma que o termo trabalho prático é utilizado para designar certa 

qualidade no ensino de ciências. Esta afirmação vem de encontro com o que nos dizem os 

professores ao serem questionados quanto ao uso ou não de experimentação científica em sala 

de aula. Muitos docentes afirmam que usam pouco ou quase nada, porém reconhecem o 
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devido valor da experimentação, argumentando que além de instigar ao aluno, ela trás como 

citado acima uma maior qualidade ao ensino: 

    
“Acho interessante para eles (alunos) pelo menos conhecer algumas coisas 

assim e tirar dúvidas né. Não costumo utilizar nada (de experimentação) em 

aula”. 

(Professor de Ed. Física) 
 

“(...) a experimentação é uma forma deles (os alunos) se atraírem por 
aquele conteúdo e também de manipularem certas coisas e verem o 

resultado, o antes e o depois. Normalmente nas aulas de fisiologia não uso o 
laboratório, porque no laboratório lá na escola está sendo implantado e não 

tem os matérias necessários, então normalmente não costumo utilizar, mas 
gostaria de começar utilizar, acho importante.” 

(Professora de Ciências) 
 

“Fica mais fácil de entender, visualizando em prática fica muito mais fácil 
pra entender né. É muito difícil eu usar experimentação.” 

(Professor de Ed. Física) 
 

Considerações 

  

            A análise dos resultados nos faz perceber a importância do reconhecimento da 

fisiologia dentro da rede Municipal e Estadual de Uruguaiana/RS por parte dos docentes. 

Verificamos que, mesmo relatando a grande importância desta disciplina, não só para o 

currículo escolar, como também para a vida do aluno, percebe-se que os docentes, quando 

trabalham a fisiologia na sala de aula, o fazem pobremente, na maioria das vezes de forma 

contextualizada e com poucas práticas pedagógicas facilitadoras, tais como a experimentação.  

          Nota-se, assim, a urgência da capacitação destes docentes diante desta realidade, 

buscando assim uma prática significativa para o aluno, na qual se possa utilizar instrumentos 

simples, mas facilitares. 
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Resumo 
O Prêmio Jovem Cientista de 2012 traz ineditamente o tema da Inovação Tecnológica nos Esportes. Abordamos 
esse assunto para refletir e fazer pensar sobre a visibilidade do esporte na sociedade contemporânea e a 
proporção arrebatadora que vem adquirindo em diferentes áreas. Analisamos essa edição do prêmio, 
especialmente através do Kit pedagógico, e demais materiais de divulgação da competição, com o apoio de 
referenciais pós-estruturalistas. O esporte moderno vem conquistando diferentes espaços e é visível o 
consentimento da população quanto aos benefícios adquiridos através da prática esportiva. Já na busca pelo 
melhor rendimento esportivo, se pretende ultrapassar os limites “naturais”, onde já não basta a seleção de 
talentos esportivos, e passa-se a selecionar também as melhores tecnologias, buscando extrair a máxima 
eficiência dos corpos esportivos. O aprimoramento da técnica esportiva extrapola os limites corporais dos atletas 
e esses passam a ser considerados de “domínio público”, onde seus movimentos e reações são tratados como 
uma série informações/dados, coletados e modificáveis. Por fim, com a ajuda de Paula Sibilia, procuramos 
relembrar a existência do corpo como um componente material das nossas subjetividades. 

 
 

Palavras-chave: Prêmio Jovem Cientista. Esporte. Corpo. Tecnologia. 

 

Abstract 
The Prêmio Jovem Cientista 2012 unprecedentedly brings the theme of Technologic Innovations in Sports. We 
approach this subject for reflection and thinking about the visibility of sport in the contemporary society and the 
proportion that it has acquired in different areas. We had analyzed this edition of the award, especially through 
the Education Pack, and other promotional materials of the competition, with the support of referential post-
structuralists. The modern sport has gained different spaces and is visible the consent of the population about the 
benefits gained through the sports. In the search for the best performance in sports, they intended to overcome 
the "natural" limits, where it's not just the selection of sports talent, and it is also the select of the best 
technologies, trying to extract maximum efficiency of the sporting bodies. The improvement of sports technique 
is beyond the limits of the athletes‟ bodies and these are now considered "public domain", where their 
movements and reactions are treated as a series of information / data collected and modifiable. Finally, with the 
Paula Sibilia‟s help, we recall the existence of the body as a material component of our subjectivities. 

 
 
Keywords: Young Scientist Award. Sport. Body. Technology. 
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Introdução 

O Prêmio Jovem Cientista (PJC) deste ano, 2012, trouxe um tema inédito dentre as 

áreas temáticas trabalhadas em anos anteriores3, a Inovação Tecnológica nos Esportes.  

Embora os temas elencados, geralmente criem condições de transversalidade, ou 

seja, de perpassar as diferentes disciplinas, conteúdos e professores, nas quais a escola se 

subdivide, costumeiramente os professores orientadores dos alunos concorrentes são os 

responsáveis pelas disciplinas das áreas ditas ciências “duras” (matemática, física, química, 

etc.). Assim, a novata temática atual, sobre os esportes, trouxe algumas preocupações e um 

desafio para estes educadores. 

A aproximação dos componentes curriculares em prol da participação no referido 

evento, possivelmente será (ou deveria ser) uma ação facilitadora no desenvolvimento dos 

projetos. Pois, a temática esportiva apresenta-se de forma abrangente na sociedade brasileira, 

com inúmeros tentáculos que se lançam sobre a arte, a literatura, o cinema, a ciência, através 

das instituições políticas, educacionais, midiáticas e familiares. 

Nossa escolha, sobre este assunto parte do interesse em refletir e fazer pensar sobre a 

visibilidade do esporte na sociedade contemporânea e a proporção arrebatadora que vem 

adquirindo em diferentes áreas. Um ponto de contato, dentre estas, parece-nos bastante claro, 

é o potencial salvacionista, que já foi atribuído a outros setores, como a educação, e hoje é 

imputado ao esporte. 

Optamos por analisar o PJC 2012, na categoria estudante de ensino médio, pois é 

aonde ele se relaciona com o meio escolar, um ambiente de investigação ao qual estamos 

atreladas e que nos satisfaz como professoras/pesquisadoras. Portanto, lançamos nossos 

olhares sobre essa edição do prêmio, especialmente no Kit PJC4 que é um material de apoio 

                                                           
3 XXV Edição - 2011: Cidades Sustentáveis; XXIV Edição - 2009/2010: Energia e Meio Ambiente: Soluções para o Futuro; XXIII Edição - 
2007/2008: Educação para Reduzir as Desigualdades Sociais; XXII Edição - 2006: Gestão Sustentável da Biodiversidade: Desafio do 
Milênio; XXI Edição - 2005: Sangue: Fluido da Vida; XX Edição - 2004: Produção de Alimentos - Busca de Soluções para a Fome; XIX 
Edição - 2003: Água: Fonte de Vida; XVIII Edição - 2002: Energia Elétrica: Geração, Transmissão, Distribuição e 
Uso Racional; XVII Edição - 2001: Novas Metodologias para a Educação; XVI Edição - 1999/2000: Saúde da 
População: Controle da Infecção Hospitalar; XV Edição - 1998: Oceanos: Fonte de Alimentos; XIV Edição - 
1997: Novos Equipamentos, Aparelhos e Utensílios para Pessoas Portadoras de Deficiências; XIII Edição - 
1996: Qualidade e Produtividade na Agricultura; XII Edição - 1995: Qualidade e Produtividade na Construção 
Civil; XI Edição - 1993/1994: Saúde da População: Controle de Endemias; X Edição - 1992: Qualidade dos 
Alimentos e Saúde do Homem; IX Edição - 1991: Gerenciamento da Qualidade: o Caminho para a 
Modernização; VIII Edição - 1990: Reciclagem de Rejeitos Industriais; VII Edição - 1989 - Conservar Energia: 
um Desafio dos Anos 90; VI Edição - 1988: Novos Materiais contra a Corrosão em Aços de Baixa Liga; V 
Edição - 1985: Alimentos de Consumo Popular: Produção e Conservação; IV Edição - 1984: Química de 
Produtos Naturais; III Edição - 1983: Agricultura: Controle Biológico; II Edição - 1982: Energia: Fontes 
Alternativas e Conservação; I Edição - 1981: Telecomunicações. 
4 O Kit PJC, disponível para download no site do evento. Nele estão contidos 12 arquivos que constituem um 
exemplar de livro didático, ou manual pedagógico, com instruções para a elaboração dos trabalhos a serem 
submetidos. 
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pedagógico disponibilizado exclusivamente para a categoria estudante de ensino médio e no 

material de divulgação da competição (internet, televisão e impressos), com a sustentação de 

referenciais pós-estruturalistas. 

 

 

O PJC e o kit: para produzir um jovem cientista 

 

Foi criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) em 1981, mas com o passar das edições algumas empresas interessadas acabaram por 

agregar-se ao evento, como a Fundação Roberto Marinho, Gerdau e GE (General Eletric). 

Essa disputa existe há 31 anos, mais de 17 mil trabalhos já foram inscritos e 167 

estudantes e pesquisadores premiados, inclusive com bolsas de estudos. Anualmente 25 mil 

escolas do Ensino Médio participam e mais de três mil instituições de pesquisa e ensino da 

ciência se envolvem em seu processo de divulgação. 

Atualmente, o prêmio é subdividido em quatro categorias: estudante do ensino 

médio5, estudante do ensino superior6, graduado7 e mérito institucional8. Todos se 

movimentam no ritmo definido pela organização, que estipula como objetivos, promover a 

reflexão e a pesquisa, revelar talentos e investir em estudantes e jovens pesquisadores que 

procuram inovar na solução dos desafios brasileiros. 

Também são definidas com antecedência as linhas de pesquisa, nas quais os 

participantes devem se inserir. Na atual edição, na categoria estudante do ensino médio, os 

participantes podem optar dentre cinco subtemas pré-selecionados que compõem o tema 

gerador, a Inovação Tecnológica nos Esportes: 1) Educação e cidadania para os esportes; 2) 

Cuidados com a saúde e nutrição nos esportes; 3) Aplicação e desenvolvimento de materiais 

esportivos; 4) Gestão e instalação de infraestruturas esportivas; 5) Tecnologia da informação 

para os esportes. 9 

                                                           
5 Podem concorrer alunos matriculados em escolas públicas ou privadas de ensino médio, e em escolas técnicas, 
com menos de 25 anos até a data limite para inscrições. 
6 Podem concorrer estudantes dos cursos de graduação e que tenham menos de 30 anos. 
7 Pode concorrer quem já concluiu o curso de graduação, com menos de 40 anos. 
8 Serão premiadas, uma instituição de ensino superior e outra de ensino médio, com o maior número de trabalhos 
com mérito científico. 
9 Para as categorias graduado e estudante do ensino superior, as linhas de pesquisa são: 1) Gestão esportiva 
empreendedora e inovadora; 2) Gestão e desenvolvimento de ferramentas em marketing do esporte; 3) 
Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao Esporte, tais como: tecnologias de jogos digitais; 
internet; softwares, comunicação digital multiuso de alta velocidade, etc; 4) Gestão de instalações e 
equipamentos esportivos e desenvolvimento de ferramentas essenciais para a sustentabilidade dos espaços 
esportivos; 5) Materiais sustentáveis, eficientes e duráveis para a infraestrutura e edificações esportivas; 6) 
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Para a construção dos trabalhos em algum desses subtemas, o PJC desenvolveu o Kit, 

que desenvolve cada uma dessas temáticas em um capítulo específico, que está relacionado a 

um plano de aula e a algumas fichas de atividades que compõem o kit. 

O Kit PJC é destinado à categoria estudantes de ensino médio, e pretende conduzir os 

estudantes desde a escolha do tema à elaboração do projeto de pesquisa. Para isso, ele é 

direcionado aos seus professores, na forma de manual com indicações de conteúdos e 

instruções didático-pedagógicas.  

Na subdivisão do material analisado, percebemos uma escolha por áreas que fazem 

contato com o esporte, elencadas a priori para que nelas sejam desenvolvidas as futuras 

pesquisas. Destacamos aqui, o caráter utilitário atribuído ao esporte em todas elas, onde ele é 

comumente citado como “instrumento”, “ferramenta”, “meio”, “caminho” do qual se “faz 

uso”, “para chegar lá”. 10 

O material também traz possibilidades de incentivo, para que mesmo os não atletas 

pratiquem esportes, demonstrando aos sujeitos comuns o quanto é importante a busca da 

superação dos seus limites corporais, inclusive podendo dar lhes alguma sobrevida. 

 
Com criatividade, dedicação e persistência, é possível contrariar prognósticos 
médicos pessimistas e superar limites para alcançar uma marca desejada. As 
experiências esportivas podem nos ajudar a superar obstáculos , a cooperar com os 
companheiros, a desenvolver autocontrole e a persistir diante da derrota. 

 

Os objetivos dessa temática inovadora e da produção do material didático no formato 

apresentado estão colocados de forma bastante cristalina, quando reforçam a realização dos 

mega eventos esportivos de grande repercussão mundial, em breve no Brasil. E ao mesmo 

tempo em que se afirma o grande potencial brasileiro na aplicação da ciência e da tecnologia 

nos esportes e na infraestrutura (nos atletas e no ambiente), atenta-se que para receber esses 

eventos é preciso criar mecanismos de incentivo e fortalecimento da pesquisa brasileira, para 

garantir o protagonismo do país nesses momentos (KIT PJC, 2012). 

Além desse propósito mencionado acima, também estão colocadas intenções de 

mercado, visando a aproximação das pesquisas com os meios de produção, a indústria. Mas 

                                                                                                                                                                                     
Tecnologias têxteis com a geração de "tecidos inteligentes" aplicados aos esportes; 7) Produtos inovadores em 
tecnologia e design de vestuários esportivos; 8) Inovações em nutrição de atletas e desportistas, tais como: novos 
métodos de avaliação física e a manipulação dietética para obter maior rendimento; inovações em relação a 
suplementos nutricionais; 9) Recursos tecnológicos para diagnóstico, tratamento e reabilitação de lesões 
esportivas em atletas de alto desempenho; 10) Relações dos megaeventos esportivos com a educação, o meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável. 
10 Esses são apenas alguns dos termos que podem ser facilmente encontrados no Kit Pedagógico 2012, os 
exemplos citados nesse trecho encontram-se, respectivamente, nas páginas: 38, 42, 42, 56, 42 e 56. 
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nesse momento, a produção apenas não basta, necessita-se de urgência no desenvolvimento 

dessas pesquisas, pois o Brasil está ainda carente destas tecnologias e muito atrás de outros 

países, a exemplo, os Europeus e Norte-Americanos. 

Apesar da pressa declarada, como não poderia ficar de fora, o legado é trazido à tona 

como justificativa, prevendo que “as parcerias desenvolvidas, entre ciência e esportes, podem 

gerar novos produtos e até novos nichos de mercado (KIT PJC, 2012, p.124)”. 

 

A visibilidade esportiva: Luz, câmera, super...ação! 

 

O esporte moderno cada vez mais conquista espaços, seja nos meios de comunicação 

ou no campo científico, é visível o consentimento da população quanto aos benefícios 

adquiridos através da prática esportiva. Na contemporaneidade, as práticas corporais 

constantemente estão sendo esportivizadas, até mesmo aquelas “oriundas de culturas e 

significações diferentes daquelas que o esporte preconiza: racionalização, burocratização, 

competitividade, etc.” Essa esportivização é comumente positivada através de discursos que 

apontam o esporte “como uma escola de coragem e de virilidade, capaz de „formar o caráter‟ 

e inculcar a vontade de vencer... (BOURDIEU, 1983, p.140)”.  

O esporte comporta um sem número de promessas de fazer vencer e tornar alguém, 

que passam do dizível ao visível através da materialização do discurso em exemplos 

personificados, daqueles que venceram e hoje são alguém, pressupondo que seria possível não 

sê-lo. Mas para aqueles, que por ventura, já são alguém ou desde sempre foram vitoriosos, o 

esporte guarda a potencialidade de uma fonte da juventude ou elixir da vida. 

O kit de orientação para competição, não por acaso, traz logo em seu primeiro 

capítulo, intitulado “Educação e Cidadania nos Esportes” alguns exemplos de superação, 

procurando comprovar a relevância da temática esportiva. 

 
O espírito de superaçaõ perdura como um dos valores morais mais preciosos do 
esporte. É um termo recorrente na história de atletas de todas as partes do mundo , 
nas mais variadas modalidades esportivas . O que faz um atleta romper barreiras , 
alcançando o que às vezes parece ser impossível , .  um conjunto de fatores técnicos , 
físicos, materiais e psicológicos que , quando bem trabalhados, ampliam muito os 
seus limites. Vamos conhecer alguns casos? (KIT PJC 2012) [Grifo das autoras]. 

 

Os casos referidos são de pessoas com doenças graves ou vítimas de acidentes, com 

idade avançada, crianças “excluídas” em suas infâncias por alguma característica 

sobressaliente e que passaram a ser consideradas vitoriosas após terem superado as 
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adversidades e conquistado medalhas enquanto representavam seus países em grandes eventos 

esportivos. 

A noção de superação no campo esportivo está atrelada as grandes conquistas, ao 

número de vitórias, a evolução de um ser inferior a um ser superior, mais rápido, mais forte, 

capaz de fazer parte de um seleto grupo de competidores. Podemos pensar nessa forma de 

seleção através da teoria darwinista, que para Soares (1998) só é aceita no século XIX, por ser 

uma forma de dominação cientificamente reconhecida. No entanto, vivenciamos na atualidade 

um processo que ultrapassa, ou pretende ultrapassar esses limites “naturais”, onde a seleção 

permanece, á procura de talentos esportivos, mas passa a ser também tecnológica, buscando 

extrair a máxima eficiência desses corpos esportivos. 

As formas contemporâneas de pensar o esporte criam discursos e saberes, 

produzindo novas formas de subjetivação, novas maneiras de ser, que superam aquelas 

convencionais caracterizadas por atitudes repressivas e coercitivas. Essas novas formas de 

poder, que se revelam cada vez mais produtoras, demonstram o crescente envolvimento entre 

tecnologia e corpo humano, já praticamente, inseparáveis (SIBILIA, 2002). 

 

 

Limites e objetivos dos corpos: desencontros entre a consciência e a tecnociência. 

 

Ao vasculhar o Kit proposto para os concorrentes da categoria ensino médio, um 

objetivo, comum nas diferentes linhas, parece bastante claro: desenvolver novas tecnologias 

para melhorar o desempenho do país nos megaeventos esportivos que estão por vir – 

Olimpíadas, Paraolimpíadas e Copa do Mundo de futebol masculino. 

Essa busca pelo bom desempenho não está atrelada somente aos atletas e suas marcas 

individuais (medidas de tempo, distancia, altura, etc.), mas também a um grupo de pessoas 

que podem desenvolver possibilidades de melhorias para a obtenção daquelas marcas. Os 

envolvidos nesses projetos possuem relevância equivalente a do atleta que executa os gestos 

esportivos, desde a busca de um sujeito com perfil específico para um determinado esporte, ao 

desenvolvimento de uma roupa e/ou calçado específico para aquela modalidade. 

Os projetos de seleção de talentos vêm sendo desenvolvidos há bastante tempo no 

Brasil, a exemplo, o Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) 11 sugere a coleta de indicadores de 

saúde e desempenho esportivo em crianças e jovens, na educação física escolar. Através de 

                                                           
11 Ver mais em: http://www.proesp.ufrgs.br/proesp/ 
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uma instrução disponível online, os professores podem aplicar testes em seus alunos, de força, 

agilidade, velocidade, resistência, massa corpórea, etc., e fornecerem os dados ao banco do 

PROESP-BR, que por sua vez, disponibiliza um link de busca de talentos em todo território 

nacional. 

O passo seguinte à seleção de talentos é de aprimoramento, momento em que os 

corpos desses jovens passam a ser considerados de “domínio público” e tratados como um 

dado, uma informação, seja de resistência, velocidade ou potência. O sujeito selecionado 

passa a se alimentar, treinar, vestir, conforme as produções desenvolvidas para aquele esporte, 

almejando obter o seu máximo desempenho corporal, e um pouco mais. Os corpos tornam-se 

reguláveis como máquinas, bem como coloca a autora: 

 
Assim paralelamente à mecanização do mundo, aos avanços da tecnociência, do 
racionalismo e do capitalismo industrial, entre os séculos XVII e XVIII nasceu esta 
visão do homem cujo corpo é equiparável a uma máquina. Um mecanismo de carne 
e ossos, habitado por uma entidade misteriosa com características vagamente 
divinas: chame-se alma, mente ou consciência, . um “fantasma” capaz de animar 
aquela carcaça toscamente material – o corpo (SIBILIA, 2006, P.108). 

 

Segundo Sibilia (2006) foi ainda no princípio da modernidade que passou a ser 

possível imaginar uma subjetividade desencarnada, quando a identidade dos seres humanos 

passou a residir na consciência, libertando-se do vínculo material. Também no sistema 

judicial de algumas sociedades, nesse período, passava-se a julgar, além dos crimes 

cometidos, a “alma” dos criminosos (FOUCAULT, 2004). 

 
 

Considerações 

 

Neste trabalho procuramos refletir sobre um assunto que está em destaque na 

sociedade contemporânea, a utilização da tecnologia nos esportes. Através de uma disputa de 

talentos científicos, o Prêmio Jovem Cientista. Com o auxílio do material elaborado para o 

evento, na modalidade estudante do ensino médio, além da bibliografia. 

O esporte transmite a noção de superação das capacidades humanas, que está atrelada 

ao desafio das disputas e as conquistas alcançadas. No caso dos não-atletas essa superação 

pode fazer parte de objetivos particulares, controlados pelo próprio sujeito, que podem estar 

vinculados a desejos de satisfação e melhoria da saúde. A ideia de superação relacionada a 

educação, escolar e não-escolar, pode ser identificada em discursos de salvação através da 

pratica esportiva, em substituição a outras condutas consideradas inadequadas ou ilícitas. 
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No entanto, quando se trata do meio esportivo em nível de alto rendimento, se 

pretende ultrapassar os limites considerados “naturais”, e a noção de superação ganha um 

novo significado. Através da seleção de talentos é possível encontrar os mais aptos dentre os 

menos aptos, e então unificar com as escolhas tecnológicas e científicas desenvolvidas para as 

modalidades específicas, buscando extrair a máxima eficiência desses corpos esportivos. 

Como foi possível percebermos, no Prêmio Jovem Cientista, a escolha dos 

pesquisadores que participam do desenvolvimento desse corpo esportivo também passa por 

um processo de seleção, em que estão em jogo algumas competências cognitivas de jovens 

estudantes.  

Reforça-se assim, a característica de uma tendência no campo do alto rendimento 

esportivo: a existência de um corpo esportivo conduzido por uma equipe de cientistas 

desenvolvedores de tecnologias para a superação dos limites humanos orgânicos. 
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Resumo 
A ação educacional é um processo que exige o preparo do docente. Sabe-se que os professores estão 
sobrecarregados de trabalho e acabam, muitas vezes, apresentando patologias físicas ou psicológicas em 
decorrência disso. Este estudo teve o objetivo de investigar a prevalência dos transtornos psíquicos menores nos 
professores da área de ciências e a relação destes com o trabalho docente em uma escola pública no interior do 
Rio Grande do Sul. Foram coletadas informações acerca das características demográficas, econômicas, 
ocupacionais e atividades domésticas. Os esforços físicos no trabalho foram avaliados através do Job Content 
Questionnaire (JCQ). A saúde mental foi avaliada por meio de um instrumento de detecção de transtornos 
psíquicos menores, o Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20). Como resultado, foram encontradas diversas 
queixas em relação à saúde dos docentes e 28,7% deles apresentaram transtornos psíquicos menores. Foi 
observado, em 87%, que a dedicação destes professores exige longos períodos de concentração em uma mesma 
tarefa; 71% disseram realizar suas atividades, frequentemente, em ritmo acelerado. Conclui-se que o 
conhecimento dessas evidências podem sugerir uma reorganização da sistemática do trabalho docente e, assim, 
contribuir para a saúde emocional destes profissionais. 
 
 
Palavras-chave: Docência. Trabalho. Transtornos Psíquicos Menores (TPM). 
 
 
Abstract 
The educational action is a process that requires teacher preparation. It is known that teachers are overloaded 
with work and frequently end up having physical or psychological pathologies owing to this. The current study 
aimed at investigating the prevalence of common mental disorders (CMDs) among science teachers and the 
relationship of them with the work of teaching in a public school in the interior of Rio Grande do Sul. The 
information on demographic, economic, and occupational characteristics and household activities was assessed. 
The physical efforts in the work were evaluated through the Job Content Questionnaire (JCQ). Mental health was 
assessed by means of an instrument for detecting common mental disorders, Self Reporting Questionnaire-20 
(SRQ-20). As result, several complaints about teachers’ health were found: 28.7% of teachers presented common 
psychiatric disorders. It was observed that the dedication of teachers in science area requires long periods of 
concentration in the same task for 87% of them; 71% said they often perform their tasks at an accelerated pace. It 
is concluded that the knowledge of these evidences may suggest a reorganization of the teacher’s work 
systematics and thus contribute for emotional health of these professionals.  
 
 
Keywords: Teaching. Work.  Minor Psychiatric Disorders (MPD).    
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Introdução 

A educação é uma preocupação mundial na qual o trabalho docente contribui de forma 

significativa na formação e na transformação da sociedade. A categoria docente é uma das 

mais expostas a ambientes conflituosos, que podem repercutir na saúde física e mental dos 

professores, assim como no desenvolvimento de suas atividades profissionais (Capel, 1987; 

Maslach e Jackson, 1981). O estresse ocupacional pode ser constatado entre os docentes pelos 

seus problemas de saúde e pela redução na frequência ao trabalho (Reis et al., 2006). Os 

docentes têm alta exigência de trabalho, tais como tarefas extra-classe, reuniões e atividades 

adicionais, problemas com alunos que chegam até ameaças verbais e físicas e pressão do 

tempo. Esta situação estressante leva a repercussões na saúde física e mental e no desempenho 

profissional dos professores (Reis et al., 2005). No Brasil, a partir da década de 90 houve um 

aumento de estudos referentes a saúde dos professores, estes estudos exploram especialmente 

os efeitos do trabalho sobre á saúde mental, como estresse e a Síndome de Burnout (Codo e 

Vasques, 2000). Os fatores psicológicos ligados ao estresse docente incluem ansiedade, 

depressão, irritabilidade, hostilidade e exaustão emocional (Reis et al., 2006). Em um estudo 

realizado por Codo (1999) com professores do ensino fundamental e médio em todo o país 

detectou uma prevalência de distúrbios psíquicos menores de 20%, associada a trabalho 

repetitivo, insatisfação no desempenho das atividades, ambiente intranquilo e estressante, 

desgaste na relação professor-aluno, falta de autonomia no planejamento das atividades, ritmo 

acelerado de trabalho e pressão da direção (Delcor et al., 2004). O propósito deste estudo foi 

investigar a prevalência dos transtornos mentais comuns nos professores de ciências e a 

relação destes com o trabalho docente em uma escola pública no interior do Rio Grande do 

Sul. 

 

Transtornos Psíquicos Menores 

O Transtorno Psíquico Menor (TPM) ou Transtorno Mental Comum (TMC) se 

referem à situação de saúde de uma população com indivíduos que não preenchem os critérios 

formais para diagnósticos de depressão e/ou ansiedade segundo as classificações DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition) e CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão), mas que apresentam sintomas 

proeminentes que trazem uma incapacitação funcional comparável ou até pior do que quadros 

crônicos já bem estabelecidos (Santos, 2002).  

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 747



A expressão transtornos mentais comuns foi criada por Goldberg e Huxley, em 1992, 

caracteriza-se por sintomas de insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de 

concentração e queixas somáticas. Frequentemente encontrados na comunidade, esses 

transtornos representam um alto custo social e econômico, pois, incapacitantes, constituem 

causa importante de dias perdidos de trabalho, além de elevarem a demanda de serviços de 

saúde. A prevalência é influenciada por fatores biológicos, sociais, econômicos e 

demográficos e os eventos de vida como morte de familiares próximos, frustração 

profissional, perda de emprego, divórcio e episódios de violência também contribuem para a 

ocorrência de morbidade psiquiátrica (Santos, 2009; Goldberg e Huxley, 1992).  Os TPMs ou 

TMCs, apresentam elevada prevalência na população em geral em populações gerais e em 

trabalhadores, com consequências individuais e sociais importantes que reforçam a 

necessidade de identificação precoce, para orientar possíveis intervenções individuais e 

coletivas (Braga et al., 2010). 

 Em estudos de base populacional esta prevalência varia entre 7 a 30%, com uma 

média de 17%, sendo 12,5% entre homens e 20% entre as mulheres (Cerchiari et al., 1992). 

No Brasil estudos multicêntricos na população geral de Brasília, São Paulo e Porto Alegre 

apontaram para uma prevalência global entre 8 a 18% (Almeida Filho et al., 1992) .  

 Costa et al. (2002), em um estudo para detectar a prevalência de transtornos mentais 

comuns na cidade de Pelotas encontraram uma prevalência de 28,5%  sendo que  os TPMs 

mantiveram-se associados com hábitos de tabagismo, presença de doenças crônicas não 

transmissíveis e frequências de consultas médicas. A prevalência foi maior em pessoas 

inseridas nas classes sociais mais baixas, de menor renda, acima de 40 anos e do sexo 

feminino. Em relação aos hábitos de vida, verificou-se que as pessoas que fumavam mais que 

19 cigarros por dia, com obesidade, manifestando presença de doenças crônicas, apresentaram 

maior prevalência de TPMs e em relação à utilização dos serviços de saúde, os dados 

revelaram que as pessoas que consultavam nos serviços contratados e no sistema público 

tinham maior prevalência de TPMs do que os indivíduos que recorreram ao sistema privado. 

Já em outro estudo realizado na população de São Paulo observou-se uma tendência linear de 

aumento da prevalência de TPM em função do menor grau de escolaridade (Maragno et al., 

2006).   

 
Atividade docente 

Alguns estudos brasileiros demonstram uma relação importante entre a saúde dos 

professores e suas condições de vida e de trabalho (Vedovato e Monteiro, 2008). No setor da 
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educação, o processo de reestruturação produtiva apresenta novas demandas que impulsionam 

transformações na organização do trabalho docente. A inserção dos indivíduos no mercado de 

trabalho exige níveis de escolarização cada vez mais elevados. No Brasil, as transformações 

na organização do trabalho docente como novas exigências e as competências requeridas 

modificam a atividade de ensinar e, por não proverem os meios compatíveis, criam uma 

sobrecarga de trabalho (Gasparini et al., 2006). 

Segundo Vasconcellos (1997), a atividade docente é identificada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) como uma profissão de alto risco, considerada a segunda 

categoria profissional, em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional como o 

estresse. A OIT (1991) definiu as condições de trabalho para os professores ao reconhecer o 

lugar central que estes ocupam na sociedade, uma vez que são os responsáveis pelo preparo 

do cidadão para a vida.  

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes 

mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da 

produção escolar, podem gerar sobre-esforço ou hipersolicitação de suas funções 

psicofisiológicas (Gasparini et al., 2005). 

 

Material e Método 

Realizou-se um estudo epidemiológico de corte transversal (Thomas, Nelson e 

Silverman, 2007) com professores de uma escola pública localizada em uma cidade da região 

central do estado do Rio Grande do Sul. Foram incluídos todos os professores regentes nas 

disciplinas de ciências, física, química, matemática e biologia em efetivo exercício 

profissional, independentemente do tipo de vínculo empregatício, totalizando o número de 

sete profissionais.  

De acordo com a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional 

de Saúde (Brasil, 1996), este estudo respeitou os princípios éticos para pesquisas envolvendo 

seres humanos, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sob o nº CAAE 0202.0.243.000-09. 

Na coleta de dados, foi utilizado um formulário autoaplicado com três blocos de 

questões. No primeiro bloco, foram solicitadas informações acerca das características 

demográficas, econômicas, ocupacionais e atividades domésticas. O segundo bloco constou 

de dez questões relativas aos esforços físicos no trabalho, sendo as respostas quantificadas em 

uma escala do tipo Lickert, de 0 a 3 (0 = raramente; 1 = pouco frequente; 2 = frequente; e 3 = 
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muito frequente). Este protocolo foi adaptado baseando-se no Job Content Questionnaire 

(JCQ) (Karasek et al., 1998). 

O terceiro bloco abordou a saúde mental dos docentes avaliada por meio de um 

instrumento de detecção de distúrbios psíquicos menores, o Self Reporting Questionnaire-20 

(SRQ-20), que é um questionário, desenvolvido por Harding et al. (1980) e validado no Brasil 

para atenção primária (Mari e Williams, 1986) e trabalhadores de informática (Fernandes e 

Almeida Filho, 1998). 

Vários estudos têm sido realizados com esse instrumento em diferentes populações 

(Nascimento Sobrinho et al., 2006). Nesta pesquisa, desenvolvida com professores, buscou-se 

classificar como suspeitos de apresentar TPMs aqueles docentes que responderam 

positivamente a sete ou mais questões dentre as vinte propostas pelo teste, como em estudos 

anteriores sobre as condições de trabalho dos professores (Reis et al., 2005; Delcor et al., 

2004).  

A coleta de dados foi realizada no período de março a setembro de 2010. Com o 

intuito de garantir níveis mais elevados de padronização, os professores foram orientados com 

instruções básicas para o preenchimento dos questionários. Estes foram respondidos na escola 

e, após o preenchimento, armazenados em envelopes fechados para garantir o anonimato. Os 

docentes receberam informações a respeito dos objetivos e riscos da pesquisa, com a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Análise e Discussão 

Participaram do estudo todos os docentes regentes das disciplinas da área de ciências 

de uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul, totalizando o número de sete 

profissionais. Os professores pesquisados apresentavam idade média de 44 anos, 

compreendidos entre 30 e 59 anos, sendo seis do sexo feminino e um do sexo masculino, 

reafirmando o predomínio feminino na profissão (Silva e Rosso, 2008; Delcor et al., 

2004cronológico). 

Quando questionados sobre o número de escolas em que lecionavam, 71% afirmaram 

que o faziam em duas escolas, lecionando de trinta a quarenta horas semanais (85%). Estes 

resultados vão ao encontro da pesquisa realizada por Silva e Rosso (2008) no Paraná, em que 

os autores encontraram em mais de 60% dos entrevistados a jornada de trabalho entre vinte e 

quarenta horas semanais, sem contar com as horas de trabalho relacionadas à profissão que 

são realizadas fora do ambiente escolar. O mesmo estudo revela que muitos professores 

alegam a falta de tempo para se especializar, ou fazer mestrado ou doutorado em alguma área. 
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Em outro estudo, no estado de São Paulo, foi descrita uma jornada média de trabalho 

semanal em mais de uma escola de, aproximadamente, 35 horas (Vedovato e Monteiro, 2008). 

Já os docentes pesquisados em Vitória da Conquista, na Bahia (Reis et al., 2005), além de 

trabalharem em outra escola (59%) e em mais de duas escolas (9%), desenvolviam outras 

atividades remuneradas e não docentes (19%), o que demonstra a desvalorização da carreira 

de professor e a consequente baixa remuneração. Muitos professores se veem obrigados a 

complementar sua renda com trabalhos alternativos, tais como aulas particulares, criação de 

artesanato e venda de produtos, entre outros, para garantir seu sustento e de seus familiares. 

As características mais estressantes do trabalho docente são: trabalho repetitivo, 

intensa concentração em uma mesma tarefa por um longo período, volume excessivo de 

trabalho, ritmo acelerado, interrupção das tarefas antes de serem concluídas, tempo 

insuficiente para a realização das mesmas, falta de interesse dos colegas de trabalho, 

exposição a hostilidades, conflitos com os colegas de trabalho e inexistência de processo 

democrático, segundo o estudo realizado em Jequié, Bahia (Fernandes et al., 2009).  

Nesta pesquisa, foi observado que frequentemente os professores de ciências realizam 

o seu trabalho por meio de longos períodos de intensa concentração em uma mesma tarefa 

(42,86%) e para 71,43% destes docentes, as tarefas são realizadas, frequentemente, em ritmo 

acelerado (TABELA 1). Resultados igualmente altos foram encontrados por Delcor et al. 

(2004): 51% e 67%, respectivamente. 

 As más condições de trabalho podem estar associadas ao número elevado de 

afastamentos de professores das salas de aula (Gasparini et al., 2005). Neste estudo, destacou-

se a prevalência de professores (42,85%) que já ficaram afastados do trabalho por problemas 

de saúde, durante o período de exercício do magistério; no trabalho de Delcor et al. (2004) em 

Vitória da Conquista índice semelhante foi encontrado, 39,4% dos professores referiram 

problemas de saúde nos 15 dias que antecederam a entrevista. 

No mesmo estudo, Delcor et al. (2004), encontraram entre as queixas de saúde mais 

frequentes, as dores nas costas e nas pernas; e, no âmbito psicoemocional, cansaço mental e 

nervosismo. A presença de calos nas cordas vocais foi referida por 12% dos professores. 

 

 

Tabela 1 – Percentual e frequência (n) de respostas para os esforços físicos no trabalho, dos 
professores do Instituto Estadual de Educação Tiaraju, São Sepé, Brasil, baseado no Job 
Content Questionnaire (JCQ) modificado. 
 

Questão Raramente Pouco Frequente Muito 
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Frequente Frequente 
1 - O seu trabalho é repetitivo? 28,57 (2) 28,57 (2) 28,57 (2) 14,29 (1) 
2 - Seu trabalho exige longos períodos de intensa 
concentração em uma mesma tarefa? 14,29 (1) 28,57 (2) 42,86 (3) 14,29 (1) 

3 - Você é solicitado a realizar um volume excessivo de 
trabalho? 14,29 (1) 28,57 (2) 42,86 (3) 14,29 (1) 

4 - Seu trabalho é realizado sob ritmo acelerado? 0 (0) 28,57 (2) 71,43 (5) 0 (0) 
5 - Suas tarefas muitas vezes são interrompidas antes que 
você possa concluí-las, adiando a sua conclusão? 28,57 (2) 42,86 (3) 14,29 (1) 14,29 (1) 

6 - O tempo para realização das suas tarefas não é 
suficiente para concluí-las? 14,29 (1) 28,57 (2) 42,86 (3) 14,29 (1) 

7 - Falta de preocupação do coordenador com o bem 
estar da sua equipe de trabalho? 71,43 (5) 0 (0) 28,57 (2) 0 (0) 

8 - Seu grupo de trabalho ou unidade não toma decisões 
democraticamente? 28,57 (2) 57,14 (4) 14,29 (1) 0 (0) 

9 - Falta de interesses das pessoas por você com quem 
você trabalha? 85,7 (6) 14,29 (1) 0 (0) 0 (0) 

10 - Exposição a hostilidades e conflitos com as pessoas 
com quem você trabalha? 42,86 (3) 57,14 (4) 0 (0) 0 (0) 

Fonte: Autores do artigo. 

 

A participação regular e frequente em atividades físicas e esportivas, mesmo que estas 

sejam muito diversas, constitui um elemento-chave que permite obter efeitos benéficos para a 

condição física e a saúde (Corbin et al., 1994). Segundo Pieron (2004), a pouca frequência na 

participação em atividades físicas e esportivas não cumpre as recomendações mínimas para 

que haja efeitos ligados à saúde. Para 28% dos professores, a prática de exercícios físicos 

acontece cinco vezes por semana, e para 40%, as atividades de lazer são realizadas quatro 

vezes ao mês. Vedovato e Monteiro (2008) verificaram em seu estudo que 93% dos 

professores paulistas realizavam atividades de lazer e que 56% praticavam atividade física 

regularmente pelo menos três vezes na semana. Em outro estudo, a atividade física fora do 

trabalho foi referida por 38% e 53% dos professores disseram que dedicavam algum tempo 

semanal ao lazer durante a semana (Delcor et al., 2004). 

Foi identificado, em um estudo realizado com 250 professores do ensino fundamental 

do município baiano de Vitória da Conquista (Delcor et al., 2004), que vários aspectos 

contribuem para a diminuição da vitalidade do professor. Entre eles, os mais fortemente 

percebidos foram: ritmo acelerado de trabalho (67%), ritmo frenético de trabalho (54%), 

posições da cabeça e braços inadequadas e incômodas (53%) e longos períodos de intensa 

concentração em uma mesma tarefa (51%), chamando a atenção para o fato de que a saúde 

física prejudicada pode incidir na prática da docência, acarretando maior número de faltas ao 

trabalho, assim como maior desinteresse na realização e na inovação da prática educacional 

(Rocha e Fernandes, 2008). 
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Outro bloco de questões, que os professores da área de ciências dessa escola 

responderam, diz respeito às queixas de saúde (TABELA 2). Na pesquisa realizada por Silva 

e Rosso (2008), 40% dos professores apresentaram cansaço devido às condições físicas 

impostas pelo trabalho, enquanto no trabalho de Delcor et al. (2004) 59% acusaram cansaço 

mental. 

 

Tabela 2 – Percentual e frequência (n) de respostas para as queixas de saúde dos professores 
do Instituto Estadual de Educação Tiaraju, São Sepé, Brasil. 
 

Queixa de Saúde Sim Não 
Nervosismo 71,43 (5) 28,57 (2) 
Irritabilidade 42,86 (3) 57,14 (4) 
Má digestão 42,86 (3 ) 57,14 (4) 
Azia / Queimação 14,29 (1) 85,71 (6) 

Fonte: Autores do artigo. 

 

Os professores de algumas escolas estaduais de São Paulo foram pesquisados por 

Vedovato e Monteiro (2008), e 95% deles consideraram o seu trabalho cansativo e 

desgastante, além de atribuírem ao trabalho mental um grau mais extenuante (46%) do que o 

físico (30%). 

Em um estudo com professores das escolas públicas de Ponta Grossa, PR, Silva e 

Rosso (2008), encontraram que este grupo ocupacional apresenta altas queixas sobre seu 

trabalho docente, sobre os problemas relacionados com a saúde física e psíquica e também 

problemas relacionados à organização do seu trabalho.  

Na avaliação dos TPMs, classificados de acordo com os escores obtidos no SRQ-20, 

28,57% dos docentes foram classificados como suspeitos de apresentaram transtornos 

psíquicos menores (GRÁFICO 1), sendo esta prevalência superior às obtidas em outros 

estudos que investigaram a saúde dos professores, nos quais a variação era de 18,0 a 24,2% 

(Reis et al., 2005). Em um trabalho realizado por Codo (1999), que investigou a saúde mental 

de professores de 1º e 2º graus em todo país, abrangendo 1.440 escolas e 30 mil professores, 

revelou que 26% apresentavam exaustão emocional. 
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Gráfico 1 – Percentual de prevalência de Transtornos Psíquicos Menores (TPM) em 
professores do Instituto Estadual de Educação Tiaraju, São Sepé, Brasil. 
 

 
Fonte: Autores do artigo. 

 

A avaliação da saúde mental dos professores pesquisados neste estudo demonstrou que 

os sintomas mais frequentes foram sentir-se nervoso, tenso ou preocupado (83%). Metade dos 

docentes referiu encontrar dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias. O 

sentimento de tristeza também foi relatado por 50% dos professores. Questões como assustar-

se com facilidade e dificuldade de pensar com clareza estiveram presentes em 1/3 dos 

pesquisados. 

Porto et al. (2006), realizaram um estudo transversal com professores da educação 

infantil e do ensino fundamental de Vitória da Conquista, da rede pública municipal e de 

escolas particulares. A prevalência global de distúrbios psíquicos foi de 44% nos 1.016 

professores com informação disponível entre os 1.024 investigados. As pressões na saúde 

mental mundial estão se intensificando.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas, o mundo será mais velho, mais 

populoso e mais pobre aproximadamente no ano de 2050. Como as condições ao seu redor 

criam tensão (estresse) e ansiedade, mais pessoas serão suscetíveis a transtornos mentais e de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, nossa saúde mental tem um impacto opressivo 

em nossas habilidades para funcionar e participar na sociedade (Trigo et al., 2007). 

No estudo de Delcor et al. (2004), os resultados apontam uma prevalência de TPMs 

em 41%, variando de 17% a 66%, a depender da escola onde o profissional se inseria, estando 

fortemente associada ao trabalho repetitivo, ao volume excessivo e ao ritmo acelerado de 

trabalho, à intensa concentração em uma mesma tarefa e ao tempo insuficiente para a 

realização de outras. 
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A investigação das condições de saúde e trabalho de professores da rede particular de 

ensino do estado da Bahia destaca grande proporção de adoecimento numa população 

relativamente jovem, com queixas importantes relacionadas ao funcionamento psíquico, como 

cansaço mental e nervosismo. O referido grupo apresentou maior prevalência de problemas 

gerais de saúde, em comparação com o grupo de professores sem distúrbios psíquicos 

menores. No estudo, foram associados aos transtornos psíquicos menores os fatores que 

dizem respeito à organização do trabalho, tais como trabalho repetitivo, insatisfação no 

desempenho das atividades, ambiente intranquilo e estressante, desgaste da relação professor-

aluno, falta de autonomia no planejamento das atividades e ritmo acelerado de trabalho e 

pressão da direção (Gasparini et al., 2006). 
 

Considerações 

Consideramos que estas conclusões são relevantes para refletirmos, não só 

exclusivamente sobre o comprometimento da saúde mental dos professores do ensino de 

ciências, mas bem como dos reflexos do sofrimento psíquico crônico destes profissionais no 

estado geral de saúde deste segmento da população que desempenha papel determinante na 

formação dos indivíduos e da sociedade.  

Como sabemos, o comprometimento da saúde mental é fator desencadeante e 

determinante no surgimento de outras patologias orgânicas e importante causa de 

desmotivação profissional, queda no rendimento laboral e aumento do absenteísmo.      

 Essas evidências, por sua vez, poderão gerar e sustentar medidas para a reorganização 

da sistemática de trabalho e influenciar diretamente na saúde psíquica destes profissionais, no 

entanto, mais estudos sobre as implicações das condições de trabalho na saúde dos 

professores necessitam serem incentivados e desenvolvidos nas universidades. 
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PRODUÇÃO DE VERDADES NO WWW.SUICIDEGIRLS.COM: 
APONTAMENTOS SOBRE A EDUCAÇÃO DE CORPOS FEMININOS 

COMO FORMA DE PENSAR A CIÊNCIA 
 
 

Josiane Vian Domingues1 
 
 
Resumo 
Com esse trabalho apresento como objetivo principal analisar de que maneira alguns números expostos no sítio 
virtual www.suicidegirls.com podem ser pistas para compreender a produção de verdades sobre os corpos 
femininos. O interesse nesse estudo emerge a partir do momento em que esse sítio virtual apresenta como intuito 
dar visibilidade a modelos de corpos que não seguem algumas das normas que os legitimam na sociedade 
contemporânea, como corpos magros, sem marcas, com roupas e ornamentos da moda. Para tanto, utilizo 
enquanto um modo de pensar esse trabalho a análise enunciativa, a partir do referencial teórico de Michel 
Foucault. Além disso, pensando na ciência, o autor me autoriza a não aceitar as verdades que estão sendo 
produzidas para atender esse tempo-espaço atual. É preciso, ao contrário, colocá-las sob suspeita, questioná-las e 
compreender que, como afirma Nietzsche, as verdades são desse mundo, ou seja, elas estão sendo produzidas 
constantemente e atravessadas por relações de saber e poder que envolvem os espaços sócio-culturais, inclusive 
os virtuais. 
 
 
Palavras-chave: Educação de corpos femininos. Espaço virtual. Produção de verdades.  
 

 
 

PRODUCTION OF TRUTH IN WWW.SUICIDEGIRLS.COM: NOTES ON THE 
EDUCATION OF WOMEN'S BODIES AS A WAY OF THINKING SCIENCE 

 
 

Abstract 
With this work I present the main objective that is analyze how some numbers showed on the virtual site 
www.suicidegirls.com may be a clue to understand the production of truths about women's bodies. The interest 
on this study emerges from the virtual site, because it has the intention to give visibility to models of bodies that 
do not follow some of the norms that legitimize them in contemporary society, such as thin bodies, unmarked, 
with fashionable clothes and ornaments. For this purpose, I use as a way of thinking this work, enunciative 
analysis, from the theoretical framework of Michel Foucault. Furthermore, thinking in science, the author does 
not allow me to accept the truths that are being produced to meet the current space-time. It is must, instead, put 
them under suspicion, questioning them and understand that, as Nietzsche truths are of this world, in other 
words, they are constantly being produced and influenced by knowledge and power relations surrounding the 
socio-spaces cultural, including the virtual. 
 
 
Keywords: Education of female bodies. Virtual space. the production of truth. 
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Para que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve 
estar livre de cercas, barreiras, fronteiras fortificadoras e 

barricadas. 
 

Zygmunt Bauman 
 
Informações preliminares 

 

Há tempos estou ouvindo vozes. Em alguns momentos elas aparecem solitárias, em 

outros, em conjunto com outras vozes, quase não sendo possível entender o que elas falam, 

tamanha a intensidade com que se manifestam. Algumas delas são conhecidas, outras, nem 

tanto, não conseguindo corporificar de quem são, entretanto, são essas vozes que estão, nos 

últimos tempos, me acompanhando em quase todos os espaços nas quais me insiro: em casa, 

com a família, com os amigos, nos diálogos tecidos com alguns autores, durante a apreciação 

de aulas, congressos e seminários.  

Mesmo não reconhecendo de quem são algumas dessas vozes, considero importante 

o que me dizem, pois são elas que me guiam nesse momento. Elas tentam conduzir o meu 

pensamento para que eu possa tecer um diálogo, por exemplo, entre os entendimentos sobre 

ciência e a produção de corpos, especialmente os femininos.  

A ciência para esse trabalho não está sendo entendida apenas enquanto uma 

racionalidade ou estratégias de poder que legitimam algumas verdades, mas também é vista 

enquanto uma produção, um acontecimento atrelado a cultura, que acaba produzindo 

verdades2 que variam de um tempo e espaço para o outro. Isso se deve devido a uma ideia de 

Bauman (2001) da qual partilho. O autor afirma que estamos vivendo em uma “modernidade 

líquida”, ou seja, um tempo em que há uma espécie de derretimento daquilo que outrora era 

sólido. Assim, a racionalidade científica também parece estar “escorrendo por entre os 

dedos”, não sendo possível entendê-la a partir de suas verdades inquestionáveis, mas sim 

através das mais variadas formas de produzir o conhecimento.  

Em outras palavras, a ciência está sendo entendida aqui enquanto um campo que 

produz outros conhecimentos e saberes que vão além daqueles que são legitimados e tomados 

enquanto verdades universais. Indo um pouco mais além, não é meramente aceitar o que é 

                                                 
2 Estou assumindo para esse trabalho a noção de verdade apontada por Michel Foucault. Para o autor (2008, p. 
12) “a verdade não existe fora do poder ou sem poder [...]. A verdade é desse mundo; ela é produzida nele graças 
a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder.” 
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tomado como ideal, correto, mas questionar/colocar sob suspeita esses saberes que circundam 

e produzem os espaços sociais. 

Assim, o que tenho ouvido e que conduz o meu pensar nesse diálogo entre a 

produção dos corpos femininos e essa maneira de compreender a ciência emergiu de um 

espaço virtual: o www.suicidegirls.com3, especificamente, na maneira pela qual ele procura 

produzir uma enunciação de resistência aos padrões de corpos femininos que são 

considerados marcas do modelo de sociedade contemporânea: corpos magros, esguios, 

curvilíneos, sem marcas, com roupas e acessórios adequados a determinado tempo/espaço.  

Assim, nesse momento, como recorte de um exercício maior que vem sendo 

produzido para a tese de doutorado, sigo algumas dessas vozes que me direcionam a analisar 

os números4 que estão expostos na página de entrada do espaço virtual e que podem ser uma 

pista para compreender a produção de verdades sobre os corpos femininos no 

www.suicidegirls.com.  

Como uma forma de discorrer esse trabalho, estruturarei o texto da seguinte maneira: 

no primeiro momento, apresento uma possível forma de compreender o 

www.suicidegirls.com; em seguida, estabeleço relações com a análise enunciativa enquanto 

um modo de agir e de construir esse trabalho e, por fim, traço alguns apontamentos sobre os 

números elencados e a produção de verdades sobre o www.suicidegirls.com. 

 

Uma forma de conhecer o www.suicidegirls.com 

 

O www.suicidegirls.com é um espaço que foi criado no ano de 2001, como um blog, 

pela fotógrafa norte americana Missy e que tem como objetivo apresentar outra forma de 

pensar os corpos femininos. Para isso, no sítio virtual são exibidas modelos de diferentes 

corpos, raças, culturas e países.  

Como abertura, o www.suicidegirls.com apresenta:  

 

                                                 
3 No decorrer do texto, apresentarei e detalharei como se constitui o www.suicidegirls.com. 
4 Os números nas quais me dedico a pensar para esse trabalho funcionam como uma espécie de estatística. Eles 
estão locados na página inicial do www.suicidegirls.com e apontam para o número de modelos, de acessos, de 
comentários e de artigos expostos diariamente no sítio virtual. 
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SuicideGirls é a comunidade que comemora a beleza alternativa e a cultura 
alternativa de todo o mundo.5 

 

Para fazer parte do grupo de modelos, muitas dessas mulheres apresentam em seus 

corpos algumas técnicas do body modification6 e/ou podem estar atreladas ao estilo Pin-up. 

Em um vídeo contido no próprio www.suicidegirls.com, Missy descreve o seu desejo pela 

criação desse sítio virtual. Segundo ela,  

 

Eu decidi transformar meu amor por fotografar Pin-ups em um documentário em que 
eu fotografaria as garotas que eu conhecia: punk rock, com piercings, tatuadas, góticas, glam. 
Somente o tipo de garotas que nunca seria fotografada em outros lugares e nem filmadas. Eu 
queria mostrar elas com o mesmo estilo glamoroso e sexy que eu achava tão atrativo nas 
clássicas Pin-ups. 

 

Com o objetivo traçado pela criadora em fotografar mulheres que apresentem 

características vinculadas ao modelo Pin-up7, o www.suicidegirls.com acaba, em 2003, se 

tornando um site que agencia modelos das mais diversas culturas. Além disso, ele é um 

espaço que pode ser acessado de duas maneiras distintas: tornando-se sócio ou inserindo-se na 

seção Tour. 

Para aqueles que são associados, é preciso pagar uma quantia que gira em torno de 

quatro dólares mensais. Essa particularidade faz com que os sujeitos tenham acesso a grande 

parte daquilo que é oferecido, desde as fotos dos sets, vídeos, além de poder manter um 

contato maior com as modelos, através de uma espécie do site de relacionamento e grupos de 

discussão, bem como pelos comentários que essas pessoas podem realizar.  

Outra maneira pela qual se pode acessar o site é a partir da seção tour, em que os 

sujeitos têm contato apenas a algumas performances das modelos e alguns vídeos. Para entrar 
                                                 
5 SuicideGirls is a community that celebrates ALTERNATIVE BEAUTY and alternative culture from all over 
the world.  
6 Estamos assumindo o body modification como sendo a utilização de técnicas que fazem com que os sujeitos 
percam as características biologicamente constituídas do corpo, isto é, modificam a estrutura corporal através de 
cortes, perfurações e queimaduras. Pires (2005: 77) afirma que esse conceito “reporta-se ao uso de técnicas que 
possibilitam ao indivíduo adquirir características não similares às inatas, aplicadas ao corpo por meio de 
perfurações, cortes, queimaduras e cirurgias”. 
7 Não se tem ao certo uma data que marque o surgimento do modelo Pin-up. Carvalho e Souza (2010) afirmam 
que ele foi criado entre as décadas de 30 e 50. Já estudos realizados por Areu e Kieling (2008) apontam a década 
de 20 como sendo o momento em que teve origem o modelo Pin-up. Carvalho e Souza (2010) procuram trazer 
algumas definições acerca do que seria esse estilo Pin-up. Para os autores (2010: 121) “as Pin-ups em geral são 
consideradas mulheres que dominam a arte da sedução, e articulam invejavelmente a aura inocente, e o leve 
erotismo numa trama de provocações capaz de acender o imaginário masculino. Geralmente representadas por 
modelos ou atrizes ilustradas por desenhos, pinturas hiperrealistas ou retratadas pela própria fotografia, sempre 
ornadas com símbolos que as tornam peças do fetiche.” As Pin-ups estampavam caixinhas de fósforo, maços de 
cigarro e calendários. Além disso, esse estilo começou a ser utilizado pelo cinema, sendo as figuras mais 
conhecidas, para Areu e Kieling (2008), Betty Grable, Jayne Mansfield e Marilyn Monroe. 
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nesse espaço, clica-se em um ícone localizado na parte superior do layout de entrada e tal 

página remeterá à seção tour, onde há um vídeo de divulgação, algumas fotos, vídeos com 

algumas mulheres que pretendem ser modelos e alguns books “caseiros” enviados para 

avaliação do www.suicidegirls.com.  

Nessa seção, é possível afirmar que o espaço é gratuito, mas ao mesmo tempo 

restrito, ou seja, se tem acesso apenas a algumas performances, entretanto, poucas são as 

imagens de cada modelo locada ali. Além disso, há um vídeo de divulgação do site. Nele há 

diversas imagens sendo projetadas, além de Missy e uma das modelos - Jules - contando o 

que é o www.suicidegirls.com. 

Outra particularidade desse sítio virtual diz respeito aos números. Em outras 

palavras, o www.suicidegirls.com funciona a partir da votação8 que é realizada pelas pessoas 

que são associadas ao espaço. Além disso, na página de entrada estão locados alguns desses 

números: de modelos, de comentários, de artigos e de fotos publicadas diariamente. É a partir 

desses números expostos que estou centrando a minha análise nesse momento, por 

compreender que ali podem estar enunciações sobre a produção de algumas verdades sobre os 

corpos femininos presentes nesse sítio virtual.  

 

Na caixa de ferramentas: a análise enunciativa como um modo de pensar e agir 
 

Para realizar esse trabalho, estou assumindo enquanto um modo de fazê-lo a análise 

enunciativa, a partir dos estudos realizados por Michel Foucault. Não tenho a pretensão de 

adotá-la enquanto um método, ou seja, com uma única e correta maneira de construir um 

estudo, com uma estrutura pré-definida, uma vez que o próprio autor deixa claro que não se 

trata de estabelecer um método foucaultiano, mas sim pensar uma possibilidade, dentre tantas 

possíveis, de executar um estudo. Entretanto, algumas pistas a qual o autor vai lançando em 

suas obras serviram como uma espécie de convite para olhar esse trabalho.  

Com isso, compreendo o www.suicidegirls.com enquanto um espaço que é composto 

por inúmeras enunciações e essas podem ser entendidas, segundo Foucault (2010), como a 

materialização de um possível enunciado, ou seja, para esse trabalho, os números, enquanto 

                                                 
8 Para que o www.suicidegirls.com funcione, aquelas pessoas que são associadas participam escolhendo quem 
estampará a foto de entrada do sitio, além de decidir quem se tornará uma Suicidegirl e esse processo é 
produzido através de votações e comentários tecidos sobre as imagens das modelos. Assim, me atrevo a pensar 
esse espaço enquanto interativo, pois ele está ativo por conta desses usuários que participam desse sítio virtual.  
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linguagem matemática, expostos na página inicial do www.suicidegirls.com acabam 

produzindo e de certa forma legitimando alguns modelos de corpos femininos para aquele 

espaço, assim colocando-os em funcionamento. Nas palavras de Foucault (2010, p. 114)  

a enunciação é um acontecimento que não se repete; tem uma singularidade situada 
e datada que não se pode reduzir. Essa singularidade, entretanto, deixa passar um 
certo número de constantes – gramaticais, semânticas e lógicas – pelas quais se 
pode, neutralizando o momento da enunciação e as coordenadas que o 
individualizam, reconhecer a forma geral de uma frase, de uma significação, de uma 
proposição. 

Para entender a maneira pela qual os corpos femininos estão sendo produzidos no 

www.suicidegirls.com, assumo, como dito anteriormente, aquelas enunciações que emergiram 

das inserções no site, especificamente a partir da utilização da linguagem matemática expressa 

naqueles números que estão expostos na página de entrada do espaço virtual. Para proceder a 

análise, pensei em expor tempos diferentes, ou seja, essas enunciações foram compiladas em 

três momentos distintos – 24 de outubro de 2010, 07 de outubro de 2011 e 08 de julho de 

2012. As enunciações obtidas podem ser visualizadas na tabela 1 que segue abaixo:  

 
 24.10.2010 07.10.2011 08. 07.2012 

Nº de modelos 2.105 2.231 2.325 

Nº de fotos 268.610 288.078 303.501 

Nº de comentários 34.567.503 36.988.679 38.685.674 

Tabela 1 

Enquanto olhava para essa tabela, pensava na maneira pela qual poderia estar 

operando com ela, no sentido de como proceder a análise desses números. Era um momento 

em que lembrava uma fala de Foucault (2008, p. 152), quando o mesmo afirma que “o 

interessante não é ver que o projeto está na base de tudo isto, mas em termos de estratégias, 

como as peças foram dispostas”. Nesse sentido, como uma forma de pensar esses números 

enquanto produtores de verdades sobre os corpos femininos no www.suicidegirls.com, traço 

algumas questões. São elas: 

O que esses números podem enunciar para os que acessam a este sítio virtual?  

De que maneira eles podem ser pensados enquanto produtores de verdades sobre os 

corpos femininos? 

Assim, pensando nesses números e na maneira pelas quais eles foram dispostos no 

www.suicidegirls.com, procuro voltar o olhar para aquilo que me possibilita entender a 

maneira que os mesmos podem ser pensados enquanto produtores de verdades sobre os 
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corpos femininos que estão sendo produzidos por esse espaço virtual. Cabe salientar que não 

pretendo traçar uma linha ou um gráfico que mostre uma espécie de evolução na 

aceitabilidade ou não desse espaço virtual, ao contrário, tal tabela foi feita com o intuito de 

fazer pensar como esses números podem ser considerados enquanto uma verdade a ser dita 

sobre os corpos femininos, principalmente àqueles que são expostos no 

www.suicidegirls.com. 

  

Os números do www.suicidegirls.com e a produção de verdades sobre os corpos 

femininos 

 
Como salientado anteriormente, as vozes que tenho ouvido e os diálogos mantidos 

com alguns autores me autorizam a desconfiar de uma ciência que foi pensada com o ideal de 

produzir e propagar alguns saberes que norteiam os sujeitos e os espaços nas quais esses estão 

inseridos. É preciso questionar as condições de possibilidade que fizeram com que emergisse 

esse modelo científico. Em outras palavras, como aponta Machado (2008, XXI) o que precisa 

ser discutido e analisado é a maneira pela qual se “formaram os domínios de saber [...], a 

partir de práticas políticas disciplinares.” Para o autor (2008, XXI) “todo o conhecimento, seja 

ele cientifico ou ideológico, só pode existir a partir de condições políticas que são as 

condições para que se formem tanto o sujeito quanto os domínios de saber”. 

Partindo dessa ideia, penso a sociedade contemporânea e nas condições políticas da 

qual Machado salienta. É incabível operacionalizar com o mesmo modelo científico que 

vigorou outrora: pautado pelas grandes descobertas da matemática e da física, com 

aplicabilidade de métodos científicos que objetivavam produzir uma verdade universal e 

inquestionável, com a existência de dualidades. Isso se deve pelo fato de estarmos inseridos 

em uma sociedade onde há outras configurações sendo formadas, vigoradas a partir de novos 

modelos: mais leves, líquidos, fluidos, como coloca Bauman (2001). Nesse sentido, penso em 

um modelo de ciência que vem sendo produzido a partir de outros “desenhos”, formado por 

outras ideais, diferentes daqueles que marcaram séculos anteriores.  

Assim, para esse trabalho assumo um modo de fazer ciência que não esteja atrelado 

apenas a uma racionalidade que marcou a modernidade ou a saberes que são assumidos como 

universais. Dialogando com Santos (2010), o mesmo anuncia que existe uma espécie de 

deslocamento nos modos de compreender a ciência. Essa passa a ser pensada para além dos 
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saberes da física, matemática, biologia, abarcando também conhecimentos com características 

sociais e humanas. Henning e Chassot (2010, p. 45) afirmam que não se tem mais o 

“privilégio de olhares, existem sim deslocamentos e deslizamentos que começam (ou talvez 

terminem?) em locais não-científicos. A ciência é, então, produzida por nós, uma vez que o 

nosso discurso a constitui.” Com isso esses saberes são produzidos partir das vontades de 

verdades9 que temos, como aponta Foucault.  

A vontade de verdade, para o autor (2009, p. 17), é aquela que pode ser assumida 

como a produção de outros conhecimentos que são fabricados pelas sociedades, dessa forma, 

criando outras regras, a partir de saberes que até então não eram legitimados. É uma forma de 

conduzir os saberes que são aplicados socialmente de outras formas, de maneira que ele seja 

“valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído”. 

A partir dessa maneira de reconhecer a ciência, enquanto um saber que é produzido 

por nós, trago o www.suicidegirls.com. Esse espaço aponta para uma noção de corpo que 

acaba sendo pedagogizada de outras maneiras. Em outras palavras, há outras normas que são 

produzidas por/ para esse sítio virtual e que precisam ser seguidas para que as mulheres 

possam se tornar modelos. Essa ideia pode ser visualizada em uma colocação posta no vídeo 

de divulgação do www.suicidegirls.com. 

 

Fartas das mesmas definições cansativas e previsível de beleza deles, nós do 
SuicideGirls nos dedicamos a celebrar a imprevisível e maravilhosa mulher que falhou em se 
encaixar nos moldes da sociedade. 

 

Essa colocação me faz compreender que o importante para esse sítio virtual são 

aqueles corpos femininos que estão sendo conduzidos a partir de outras condutas que são 

criadas por ele. Partindo dessa ideia, atrevo-me a pensar que uma das maneiras pelas quais as 

verdades sobre a educação dos corpos femininos estão sendo produzidas no 

www.suicidegirls.com pode ser visualizada a partir dos números presentes na página de 

entrada desse sítio virtual. 

Esses podem ser pensados enquanto uma espécie de estatística que acaba realizando 

um tipo de avaliação do/ no www.suicidegirls.com. Em outras palavras, os números expostos 

                                                 
9 Para Foucault (2009), vontade de verdade é um dos procedimentos de exclusão discursivos da sociedade, ou 
seja, é uma disputa entre saberes que são considerados verdadeiros e falsos e que norteiam os espaços sociais.   
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podem ser considerados enquanto estratégias criadas para regular o funcionamento do site, no 

sentido de compreender se os corpos expostos ali estão sendo aceitos ou não.  

Segundo Traversini e Bello (2011, p. 857), ao estudar a inserção do saber estatístico 

no ensino básico, afirmam que a sociedade atual 

aposta na Estatística como ferramenta essencial à leitura crítica do mundo, e que seu  
desenvolvimento vem impulsionando avanços em outras áreas de conhecimento, 
como a economia, a política, a medicina (epidemiologia), a psicologia e a própria 
pedagogia, e que sua difusão modifica modos de dizer e ver diferentes tipos de 
práticas sociais nos mais diversos níveis e instâncias.  

 

Para os autores, a estatística é um saber que se torna necessário para conhecer a 

realidade da população e de cada um dos indivíduos. Para isso vão sendo criadas diversas 

estratégias como forma de conduzir esses sujeitos. Essas estratégias vão sendo inventadas 

para que os façam viver da melhor maneira possível – aos olhos do Estado.  

O recorte que foi feito desses três períodos diferentes do www.suicidegirls.com não 

foi pensado ao acaso, pois ao perceber esses números, acabei suspeitando de que eles estavam 

expostos naquele lugar de forma interessada. Em outras palavras, esse fato pode ser pensado 

enquanto uma estratégia que foi criada por esse sítio virtual para demonstrar que esse espaço 

está atendendo a uma demanda cada vez maior de modelos e até mesmo de usuários. Além 

disso, a expressividade mostrada a partir da estatística pode ser pensada enquanto uma forma 

de legitimar esses modelos de corpos femininos a qual o sítio se propõe a produzir.  

Com isso o www.suicidegirls.com, que tem como meta investir em um modelo de 

corpo que difere ao recorrente na sociedade, apresenta uma necessidade de assegurar o 

crescimento e/ou manutenção desse corpo a qual se propõe e, para isso, uma das formas que 

pode ter sido pensada para atender esse objetivo é a utilização desses números -enquanto uma 

espécie de estatística- como formas de regular e conduzir da melhor maneira possível esse 

sítio virtual. 

A estatística, enquanto parte de um saber matemático, é apresentada no 

www.suicidegirls.com e pode ser compreendida enquanto uma verdade sobre o sitio virtual. 

Em outras palavras, a utilização desses números pode ser pensada enquanto um modo de 

pensar a ciência, a qual regula, conduz e de certa forma acaba legitimando outros modelos de 

corpos femininos. Enfim, esse espaço virtual, ao expressar na página de entrada alguns 

números que funcionam como estatística, acaba por produzir e mostrar um corpo que está 

sendo valorizado e legitimado por alguns sujeitos: é um corpo que funciona e esse 
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funcionamento acaba sendo visto a partir de uma ciência que ainda hoje é legitimada, a partir 

de saberes matemáticos.  

 

Enfim... 
 
Com esse trabalho tive como objetivo analisar de que maneira os números que estão 

expostos na página inicial do sitio virtual www.suicidegirls.com podem ser pensados enquanto 

uma verdade que fala acerca da educação dos corpos femininos que ali estão expostos. Para 

tanto, me utilizo de estudos pautados em Michel Foucault como um modo de construir e 

fundamentar esse trabalho, principalmente aqueles que me fazem pensar nas maneiras pelas 

quais a estatística vem mostrando e produzindo verdades sobre determinadas questões sociais. 

A estatística pode ser reconhecida enquanto um saber que se torna necessário e útil 

para compreender uma dada realidade. Para isso, através da estatística vão sendo criadas 

algumas estratégias para conduzir as condutas dos sujeitos, mais especificamente para que os 

façam viver da melhor maneira possível. 

Pensar a estatística no www.suicidegirls.com é uma forma de avaliar se esses corpos 

que ali estão expostos funcionam ou não aos olhos das pessoas que acessam esse espaço, em 

outras palavras esses números acabam produzindo uma verdade sobre esse espaço, 

especificamente sobre os corpos que ali estão expostos. Enfim, esses números expostos na 

página de entrada podem ser pensados enquanto um modo de compreender a ciência: uma 

ciência que acaba conduzindo e legitimando outros modelos de corpos femininos a qual esse 

sitio virtual se propõe. 
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Resumo 
A metodologia de projetos tem sido utilizada com relativo sucesso em algumas instituições de ensino, 
promovendo alfabetização científica, maior autonomia e envolvimento dos estudantes no processo de 
aprendizagem. Neste artigo descrevemos e refletimos sobre uma experiência com essa metodologia, que foi 
realizada em colaboração com uma turma de estudantes do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública 
de zona rural. Nosso objetivo no projeto foi investigar as plantas medicinais utilizadas pelos moradores de 
Benfica-PA e suas relações com a degradação ambiental local. Os alunos entrevistaram moradores e catalogaram 
mais de 50 espécies de plantas cultivadas com suas respectivas alegações de uso. Tiveram oportunidades de 
aprender sobre conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. A maioria dos estudantes teve boa 
frequência às aulas, porém cerca de metade da turma teve participação baixa e aprendizagem insuficiente. 
Refletimos sobre alguns fatores que dificultaram a motivação e aprendizagem dos alunos, considerando, 
entretanto, algumas contribuições da introdução da metodologia de projetos nas aulas de ciências. 
 
 
Palavras-chave: Metodologia de projetos. Plantas medicinais. Aprendizagem de ciências. 
 
 
 
Abstract  
The project methodology has been used with success relative in some educational institutions, promoting 
scientific literacy, greater autonomy and involvement of students in the teaching and learning process. In this 
article we describe and reflect on an experience with this methodology, which was held in collaboration with a 
group of students in the 9th year of elementary education at a public school in the countryside. Our goal in the 
project was to investigate the medicinal plants used by the residents of Benfica-PA and its relationship to local 
environmental degradation. Students interviewed residents and were cataloged more than 50 species grown with 
their allegations of usage. They had opportunities to learn about conceptual content, factual, procedural and 
attitudinal. Most students had a good class attendance, but about half the class had low participation and 
insufficient learning. We reflect on some factors that hindered the students' motivation and their learning, 
considering, however, some contributions to the introduction of project methodology in science classes. 
 
 
Key words: Project methodology. Medicinal plants. Science learning. 
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Introdução 
 
 

Inúmeras estratégias têm sido elaboradas para favorecer o envolvimento do aluno com 

a aprendizagem na escola, contribuindo para o desenvolvimento de sua autonomia, do seu 

nível de criticidade, ajudando na construção de valores e atitudes para atuar como cidadão 

responsável na sociedade em que está inserido e, também, para promover a alfabetização 

científica dos estudantes. Para Chassot (2003), ser alfabetizado cientificamente é saber ler a 

linguagem em que está escrita a natureza, ter um conjunto de conhecimentos que facilitem aos 

homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem, entendendo as necessidades de 

transformá-lo em um local melhor para se viver. A educação científica deve proporcionar ao 

aluno um aprendizado contextualizado à sociedade, à política, à filosofia, à história, à 

economia e, também, à religião, entendendo que todo conhecimento está atrelado a esta 

realidade.  

Entre as estratégias pedagógicas existentes, acreditamos que a utilização da 

metodologia de projetos na escola pode contribuir para a educação científica do aluno, 

possibilitando o envolvimento deste na pesquisa e na produção de conhecimento, promovendo 

dessa forma a aprendizagem significativa. Segundo David Ausubel, aprender de forma 

significativa quer dizer assimilar novas ideias à estrutura cognitiva do aluno, relacionando-as 

a conceitos relevantes que ele já possui, escolhendo de forma voluntária, interiorizar o novo 

conhecimento (MINTZES; WANDERSEE, 2000).   

Neste sentido, deve existir uma relação da escola com as experiências anteriores dos 

alunos, em que o saber é construído nas deferentes relações entre fatos, objetos, 

acontecimentos e conceitos, promovendo modificações no comportamento, e utilizando a 

nova aprendizagem em diferentes situações (RODRIGUES et al., 2008).    

 

Referencial Teórico 

 

No ensino de ciências tradicional não é possibilitado ao aluno o questionamento dos 

conteúdos ensinados e nem a participação nas decisões de como podem ser trabalhados. Em 

contraponto a esta tendência é possível utilizar uma metodologia de ensino que familiarize o 

aluno com a produção de conhecimentos científicos e não somente reproduzir conteúdos, 

desvinculados de sua realidade sócio-cultural. Nesta perspectiva, desmitifica-se que somente 

as pessoas altamente qualificadas, com inteligência acima do normal, são capazes de fazer 
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Ciências e que os cientistas sejam profissionais neutros em suas pesquisas, agindo 

independente do contexto cultural, social e histórico no qual estão inseridos, seguindo um 

método rígido e infalível, em busca da verdade única (SANTOS, 1989; CHALMERS, 1993; 

MALDANER, 2000; CACHAPUZ et al., 2005). 

Trabalhar com metodologia de projetos possibilita um ensino diferenciado em relação 

às aulas centralizadas no professor. Neste contexto, os alunos participam ativamente nas 

decisões e soluções de problemas. Estabelecem conexão entre seus esquemas de 

conhecimentos precedentes e a temática abordada. Isto facilita que assumam uma atitude 

favorável em relação ao conhecimento, conectando seus interesses e favorecendo sua 

aprendizagem (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998). A metodologia de projetos é flexível, não 

segue modelos pré-estabelecidos. Embora possa ter aspectos previamente definidos, ele não é 

uma técnica de ensino ou de aprendizagem, mas uma forma de organizar os currículos na 

escola, um estruturante curricular (HERNÁNDEZ, 1998). 

A pesquisa aqui realizada é parte de uma dissertação de mestrado do primeiro autor, na 

qual foi desenvolvido um projeto de ensino, possibilitando aos alunos participarem na 

elaboração, desenvolvimento e apresentação dos resultados.    

O objetivo deste trabalho foi de relatar uma experiência com metodologia de projeto 

em aulas de ciências em uma turma do ensino fundamental, discutindo aspectos relacionados 

à saúde e conservação ambiental e refletir sobre esta experiência, até então, inovadora na 

escola. 

 
Material e Método 
 

Realizamos uma investigação exploratória a partir do desenvolvimento de um projeto 

de ensino em uma escola pública de zona rural. Utilizamos uma metodologia qualitativa, que 

pretendeu compreender em profundidade a referida experiência. A partir de várias 

negociações com os alunos, em uma interação positiva do pesquisador com a turma, eles 

permitiram ser observados durante os encontros, foram entrevistados durante o processo e 

responderam a um questionário final. A investigação foi realizada analisando os significados e 

aprendizagens atribuídos ao projeto, que se desenvolveu fundamentado em uma pesquisa 

participante, na qual o pesquisador poderia intervir sempre que fosse necessário (LUDKE; 

ANDRÉ,1986; THIOLLENT, 2005). Para a realização deste trabalho, o pesquisador pediu 

permissão para a direção escolar e junto com a professora Ciências da turma propôs a 

realização deste projeto de ensino. A avaliação da aprendizagem foi realizada a partir de 
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perguntas e das entrevistas realizadas durante o processo.   

A turma escolhida era composta por 30 alunos de uma escola da zona rural, com 

idades variando entre 13 e 18 anos. Eles residiam nas proximidades de Benfica, distrito do 

município de Benevides, no Estado do Pará, localizado a 30 km de Belém. Os alunos 

cursavam o 9º ano do ensino fundamental, em uma escola pública da rede estadual. 

 
Descrevendo o projeto de ensino 
 

O projeto realizado na escola teve como objetivo principal o resgate dos 

conhecimentos dos moradores de Benfica sobre a utilização de plantas medicinais, 

relacionando-o aos aspectos da degradação ambiental local. O tema do projeto, executado 

colaborativamente com os estudantes, foi proposto a partir do interesse do 

professor/pesquisador e da professora da turma. De acordo com Hernandez e Ventura (1998), 

independente de quem propõe o tema, ele deve refletir a realidade cultural e, segundo 

Hernández (1998), deve despertar interesse ou curiosidade no aluno para conhecê-lo. O 

desenvolvimento do projeto ocorreu a partir dos questionamentos dos alunos sobre o tema e 

possibilitou o envolvimento desses, bem como o da comunidade no entorno. Consideramos 

que o uso de plantas medicinais ainda era frequente entre as pessoas mais idosas de Benfica e, 

possivelmente, alguns parentes ou conhecidos dos alunos ainda transmitiam esse 

conhecimento para os mesmos. Isto também justificava a escolha do tema, já que não se 

distanciava daquilo que os alunos conheciam ou já tinham ouvido falar.  

Realizamos treze encontros semanais, que culminaram com a I Feira das Ciências da 

escola, momento em que os resultados foram apresentados ao público. Nesses encontros 

definíamos cada passo a ser executado no projeto, que foi se delineando com a participação 

dos estudantes e se desenvolveu de acordo com o que eles apontavam como sendo relevante.  

Nos primeiros encontros fizemos a apresentação do projeto, e como não pretendíamos 

abordar a medicina local sem contextualizá-la, ao tratar o assunto sobre desmatamento, os 

estudantes comentaram sobre a importância de árvores e plantas para o equilíbrio da natureza, 

reportando-se ao valor da medicina tradicional. Depois realizamos leitura e discussão sobre 

ecologia e impactos ambientais, relacionando-as à realidade local. Devido aos termos 

utilizados pelos alunos sobre a preservação e /ou conservação das áreas naturais em Benfica, a 

professora da turma esclareceu a diferença entre preservar e conservar. Ao compreenderem 

que os recursos naturais podem ser utilizados de maneira racional e sustentável, a maior parte 

dos alunos optou pela conservação do ambiente, argumentando que as plantas poderiam ser 
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utilizadas desde que fossem replantadas para usos futuros.  

Nos encontros seguintes realizamos um debate que tinha como tema plantas 

medicinais e consciência ambiental. Um grupo acreditava que uma pesquisa com plantas não 

tinha nenhuma relação com conservação ambiental, ainda mais quando era necessário 

arrancá-la do solo, que de acordo com um aluno “contribuiria ainda mais com o 

desmatamento”. O outro grupo entendeu que o simples fato de valorizar a utilização das 

plantas, de alguma maneira poderia gerar uma consciência em prol da conservação. A partir 

de então os alunos expuseram seus argumentos. Após isso, a turma assistiu a um vídeo-

documentário sobre plantas medicinais na Amazônia, apresentando a diversidade da flora 

medicinal e uma maneira de pesquisar plantas medicinais sem a necessidade de arrancá-las de 

seu local.  

Para a pesquisa de campo, os estudantes decidiram realizar entrevistas e questionários, 

com os moradores de Benfica, sobre plantas medicinais e consciência ambiental. No encontro 

consecutivo os estudantes apresentaram a pesquisa de campo, e juntos analisamos os 

resultados e as dificuldades encontradas. No final, prepararam-se para socializar os resultados 

do projeto na I Feira das Ciências a ser realizada na escola.  

 
Análise e Discussão 
 

Os alunos fizeram as entrevistas com os moradores de Benfica, identificaram as 

principais espécies medicinais utilizadas por eles e apresentaram os resultados da pesquisa de 

campo utilizando cartazes, relatos de entrevistas, mostras de espécies medicinais com suas 

respectivas alegações de uso e um vídeo informativo sobre desmatamento e poluição. Os 

estudantes entrevistaram 52 moradores com idades que variavam de 20 a 75 anos, e 

catalogaram mais de 50 espécies vegetais e seus principais usos de acordo com a medicina 

popular (Anexo A). Segundo a pesquisa dos alunos, as plantas eram obtidas, principalmente, 

no quintal das casas dos moradores. Os resultados obtidos sobre as espécies vegetais foram 

comparados com as informações contidas em livros sobre plantas medicinais. Verificamos o 

nome popular com a sua respectiva sinonímia científica e a principal finalidade terapêutica da 

planta. As alegações de uso de mais de 80% das espécies coincidiram com as informações 

contidas na literatura específica (p. ex. CRUZ, 1985; VAN DER BERG, 1982). 

Ao serem indagados sobre a questão ambiental, 53,85% (28 moradores) dos 

entrevistados responderam aos alunos que não existiam áreas de conservação em Benfica e 

32,69% (17 moradores) acreditava que o fato de cultivarem espécies vegetais em seus quintais 
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ajudava a conservar o ambiente. Cinco moradores (9,62%) responderam mais ou menos e dois 

(3,84%) não responderam.  

Os moradores que responderam que havia conservação alegaram que eles e outras 

pessoas estavam fazendo a parte deles, cultivando as plantas em seus terrenos, atribuindo a 

este único fato a existência de conservação ambiental em Benfica. Da mesma forma, alegaram 

aqueles que responderam mais ou menos (9,62%), dizendo que em suas casas havia 

conservação ambiental. Isto pode ser percebido na fala de alguns moradores: “Eu acho que 

existe, porque muitas pessoas plantam esses remédios e a gente precisa deles”; “Eu falo por 

mim, na minha casa existe”; “Por uma parte sim [existe conservação], porque muitas 

pessoas plantam esses remédios e outros não [plantam]”. 

Outros moradores relacionaram a falta de conservação ambiental a fatores mais 

abrangentes como o desmatamento e poluição do rio e igarapés de Benfica. Alguns exemplos: 

“Não tem conservação ambiental porque os igarapés são poluídos e não tem saneamento 

básico”; “Não, pois o nosso verde está acabando assim como os nossos igarapés”; “Não [há 

conservação ambiental] porque jogam lixos nas margens do rio e derrubam árvores”. 

Notamos que os fatores alegados pelos moradores que acreditavam não haver conservação 

ambiental eram mais condizentes com a realidade benfiquense.  

A falta de experiência dos estudantes para esse tipo de investigação não permitiu 

maior aprofundamento nas respostas dos entrevistados, principalmente para aqueles que 

responderam Sim ou Mais ou menos. Porém, alguns moradores foram bem incisivos em sua 

análise sobre a questão ambiental em Benfica. A seguir transcrevemos alguns argumentos que 

apoiam esta afirmação: “As pessoas que tem que conservar as coisas mais belas que são os 

rios e os igarapés, não conservam, só fazem jogar lixo e desmatar [...],  antigamente não 

existia desmatamento na beira dos rios e igarapés e hoje há muito lixo”; “Se não conservar o 

ambiente não teremos as plantas medicinais […], um igarapé está secando por causa de uma 

obra da prefeitura”; “Elas [as plantas medicinais] são remédios e não podemos destruir, 

porque elas curam doenças”. 

Após discutir com os estudantes, concluímos que, apesar de haver focos de agressão 

ambiental, a cultura da medicina tradicional ainda estava bem presente entre os moradores de 

Benfica. Analisando os argumentos das pessoas entrevistadas, também concluímos que, 

apesar de um grupo de moradores estar ciente da importância das plantas medicinais e da 

relação da continuidade de seu uso com a conservação ambiental, tal discussão ainda 

precisava ser fomentada na comunidade. O projeto que realizamos com os estudantes 
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contribuiu neste sentido. 

As atividades do projeto de ensino terminaram com a apresentação dos resultados da 

pesquisa na I Feira das Ciências da escola. Para este evento os estudantes realizaram a pintura 

da sala de aula, grafitaram uma parede, simulando áreas de conservação e de destruição, 

produziram um folder, cartazes explicativos e trouxeram amostras de plantas medicinais. Os 

alunos tornaram manifestos, aos visitantes e moradores de Benfica, os resultados da pesquisa 

que haviam realizado. A apresentação foi concebida de maneira criativa com a proposta de 

montar um labirinto ecológico informativo. Além do labirinto, o material produzido como 

resultado da pesquisa de campo também foi utilizado no evento. Após lerem os cartazes, os 

visitantes recebiam informações sobre as espécies medicinais expostas. Ao final do percurso 

assistiam a um vídeo sobre destruição e conservação ambiental e ao saírem do local da 

apresentação, recebiam o folder sobre as principais plantas descritas no projeto, indicando o 

nome popular, o nome científico e a principal utilidade terapêutica, além de conselhos sobre o 

uso das espécies medicinais. 

 
Refletindo sobre a experiência 
 

No projeto os alunos tiveram oportunidades de aprender sobre fatos, conceitos, 

procedimentos e atitudes. Como exemplo de conteúdos factuais, os estudantes aprenderam 

que as espécies de plantas que os moradores utilizavam possuíam nomes populares e 

científicos, segundo o comentário de um aluno: “Eu não sabia que as plantas têm nome 

científico”. Como exemplo de conteúdos conceituais, os estudantes diferenciaram 

conservação e preservação ambiental. Como exemplo de conteúdos procedimentais, os 

estudantes tiveram oportunidade de planejar, realizar e transcrever entrevistas. Na fala dos 

estudantes vemos alguns exemplos de atitudes geradas no projeto de ensino: “Aprendi que 

plantas medicinais [muitas vezes] são usadas incorretamente pela população, que devemos 

ter cuidado quando a utilizarmos”; “Agora eu me preocupo mais com o meio ambiente. E 

hoje me conscientizo mais sobre meus atos”; “Quando utilizarmos as plantas medicinais 

devemos fazer reposição para quando precisarmos mais tarde. Se a gente não repor quando 

for procurar [no futuro] não a encontraremos”; “Agora [depois do projeto] a gente tem mais 

consciência, né? Antes a gente jogava [o lixo no chão] e achava que não ia acontecer nada, 

né? Agora, por exemplo, tem um lixo ali do lado, mas eu não vou jogar ali pela aquela grade. 

Vou esperar passar ali [perto de uma lixeira], vou jogar ali porque depois vai ser recolhido o 

lixo”. Cito, ainda, como exemplo a relação conceitual entre desmatamento e seca feita por 
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uma aluna: “Falei para minha avó que os igarapés estão secando por causa do 

desmatamento em Benfica”.  

 Segundo os depoimentos dos estudantes, trabalhar em equipe também contribuiu para 

que eles aprendessem a importância de valores antes não considerados, por exemplo nas falas: 

“Aprendi que é muito valioso ter alguém que nos ajude. Foi muito bom participar do projeto, 

espero que tenha mais para o ano. Com certeza irei participar”; “Aprendi a trabalhar em 

grupo, a me comunicar mais. Enfim, várias coisas”; “Aprendi a compartilhar minhas ideias, 

antes do projeto eu não era muito de participar com os alunos”. Tapia (2003, p.51) afirma 

que “O uso de atividades cooperativas, [...] costuma ser uma forma de trabalho não só aceita, 

mas preferida pelos alunos, com efeitos claros sobre sua motivação, desenvolvimento 

cognitivo e rendimento”. 

Quando o estudante se envolve na tarefa proposta, aprender também pode produzir 

uma sensação de bem estar, de satisfação, de dever cumprido. Podemos notar isto na fala de 

um aluno, referindo-se ao fato de usar os conhecimentos sobre plantas medicinais para 

trabalhar a questão da conservação ambiental. “Hoje em dia passo a ver as coisas de uma 

forma mais ampla, aprendi várias coisas que não sabia e me sinto mais feliz”. Para Solé 

(1997), quando alguém pretende aprender e aprende, a experiência vivida lhe oferece uma 

imagem positiva de si mesmo, reforçando a sua autoestima e servindo de incentivo para 

continuar enfrentando os desafios que possam se apresentar.  

O projeto também proporcionou a relação dialógica dentro do processo de 

aprendizagem. Em relação à participação ativa dos estudantes, Tacca (2006) ressalta a 

importância de permitir que as pessoas que compartilham a sala de aula expressem seus 

sentimentos e ouçam a comunicação do outro, objetivando uma comunicação conjunta de 

conhecimento. Esta característica também foi destacada na avaliação de alguns alunos: 

“Aprendemos de uma forma diferente e as conversas que havia entre nós foi uma maneira 

diferente de aprender”; “O professor procura entender a gente, quando a gente tá planejando 

alguma coisa e não dá certo, ele procura entender o que está acontecendo”. 

 
Considerações 
 

Os alunos aprenderam sobre o uso de plantas medicinais e sobre questões sócio-

ambientais relacionadas à sua conservação. Neste sentido, a escola cumpriu com o seu papel 

de promover a alfabetização científica, favorecendo o desenvolvimento de cidadãos atuantes 

na sociedade, através de uma metodologia que valoriza a autonomia, a reflexão e o senso 
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crítico. 

Apesar dos relatos positivos dos estudantes, o projeto de ensino apresentou certas 

limitações. De acordo com nossa avaliação (relatada, detalhadamente, na dissertação de 

mestrado do primeiro autor), a maioria dos estudantes teve frequência regular ou alta durante 

o projeto, mas 40% dos alunos tiveram aprendizagem que consideramos insuficiente. Em 

relação à participação, metade da turma teve participação alta ou regular e a outra metade teve 

participação baixa. Estes resultados, de certo modo, contrariaram nossas expectativas iniciais 

de que teríamos um alto nível de frequência, participação e aprendizagem ao utilizarmos a 

metodologia de projeto. Como era uma estratégia inédita na escola, a resistência, a timidez 

para a realização das entrevistas, a falta de experiência com métodos inovadores de ensino e o 

hábito às aulas expositivas e orais, foram alguns dos aspectos relacionados pelos alunos, e 

observados por nós, que podem ter minimizado o interesse dos estudantes. Neste sentido nos 

pareceu importante refletir sobre os fatores que contribuíram ou dificultaram a motivação dos 

estudantes para um efetivo envolvimento no projeto.   

Ainda que a metodologia de projetos tenha sido utilizada com sucesso em alguns 

centros educacionais, ela não é a única alternativa viável, é uma delas, mas nem por isso 

infalível. Segundo Hernández e Ventura (1998), não devemos acreditar que nela se encontram 

respostas e explicações para tudo o que acontece na sala de aula.  

Contudo, considerando nossos resultados e o fato da maioria dos alunos ter 

respondido, após esta primeira experiência, que ainda gostaria de trabalhar com projetos, 

acreditamos que essa metodologia, pode ser utilizada como uma estratégia pedagógica 

diferenciada nas aulas de Ciências. Entendemos também ser imprescindível que as 

investigações sobre temas de interesse façam parte da cultura da escola e que diferentes 

disciplinas cooperem para execução de trabalhos conjuntos. 

O projeto de ensino sobre as plantas medicinais utilizadas em Benfica proporcionou 

maior interação entre a comunidade e a escola, havendo oportunidade de aprendizagem e 

reflexão tanto para os alunos como para os moradores do entorno escolar, em que puderam 

expressar sua opinião crítica como cidadãos. Apesar de ser uma proposta pioneira nesta 

escola, consideramos que a experiência constituiu um primeiro passo para o desenvolvimento 

de novas estratégias pedagógicas, que valorizem o diálogo e as relações interpessoais entre os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, favorecendo a alfabetização 

científica.  
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ANEXO A– Quadro de plantas medicinais 

 
Plantas usadas pelos moradores de Benfica com os respectivos nomes populares, nomes 
científicos e alegações de uso 

 
Nome Popular Nome 

Científico 
Alegações de uso popular pelos 

moradores de Benfica 
Ajiru   Chrysobolanus icaco Baixa o nível de colesterol e glicose 

no sangue, usado para diabete.  
Alecrim  Rosmarinus officinalis Usado em banhos para cabeça. 
Alfavacão   Monnieria trifolia Alívio dos sintomas da gripe, sinusite.  
Algodão  Gossypium barbadensis Antitussígeno, alívio dos sintomas da 

gripe, usado em dor de garganta. 
Alho  Allium sativum Usada para hipertensão. 
Amor crescido Portulaca pilosa Usada em machucados, baques, como 

anti-inflamatório, e para inflamação 
no útero.  

Anador  Alternanthera tenella 
Justicia pectoralis 

Combate a dor e febre. 

Andiroba Carapa guianensis Anti-inflamatório, usada em baques e 
dor de garganta. 

Aroeira  Schinus terenbinthifolius Combate a tosse e bronquite. 
Arruda  Ruta graveolens Usada para curar varizes, dor de 

cabeça. 
Artemísia  Artemísia annua Tratamento da malária, hemorroidas e 

diarreias. 
Babosa  Aloe vera 

Aloe barbadensis 
Usada em feridas, problemas gástricos 
e prisão de ventre. 

Barbatimão Stryphnodendron barbatiman Usado nas infecções intestinais e para 
curar feridas. 

Boldo  Vernonia condensata Usada em problemas hepáticos e 
cólicas (inflamações no fígado e dor 
no estômago). 

Cabacinha  Luffa operculata 
Momordica operculata 

Combate a sinusite e usada em baques. 

Camomila  Matricaria chamomilla Calmante.  
Canarana  Costus spicatus Usada em problemas renais, combate 

a febre. 
Canela  Cinamommus zeilanicum Antitérmico, hipertensivo, combate o 

stress, é digestivo, combate vômito e 
diarreia. 
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Capim-marinho 
Capim-santo 

Cymbopogum citratus Calmante, sedativo, antitérmico, usado 
para dores abdominais, aumenta a 
transpiração. 

Catinga de mulata Aeollanthus suaveolens Problemas cardíacos, combate a asma, 
usada em caso de derrame.. 

Cipó-pucá 
 

Cissus verticillata Usada em derrames. 

Copaíba Copaifera reticulata Anti-inflamatório, combate a infecção, 
a raiz é usada para “corrimento de 
mulher”. 

Coramina  Pedilanthus tihymaloides Usada em problemas cardíacos. 
Cravo-da-índia Caryophyllus aromaticus Usada para febre e dor de dente. 
Elixir paregórico Piper callosum Usada em dores abdominais, infecções 

intestinais e estomacais. 
Erva-cidreira Lippia Alba Calmante, para baixar a pressão.  
Erva-doce Pimpinella anisum Usada em dores abdominais, para 

gases e cólicas. 
Eucalipto  Eucalyptus deglupta Alívio dos sintomas da gripe. 
Feijão andu Cajanus indicus Combate a sinusite. 
Gengibre  Zingiber officinale Afecções na garganta. 
Hortelã  Mentha piperita Usada para dor de cabeça, problemas 

respiratórios como a bronquite, e 
usada para infecções intestinais (como 
antidiarreico). 

Hortelã-grande Marrubium vulgare Antitussígeno, antiparasitário.  
Hortelã-roxo Mentha piperita  

subsp. Citrata Briq. 
Usada para dor de cabeça e dor de 
ouvido. 

Hortelãzinho Mentha rotundifolia (L.) Huds.  Usada para combater cólicas em 
crianças, problemas no intestino. 

Insulina  Myrcia salicifolia DC.  Baixa o nível de glicose no sangue. 
Japana branca Eupatorium triplinerve Usada em banhos para cabeça. 
Jucá Caesalpinia ferrea Usada em infecção pulmonar e como 

anti-inflamatório.  
Leite do Amapá Parahancornia amapa Usado nas afecções das vias 

respiratórias, cicatrizante das feridas. 
Macela  Egletes viscosa Usada em problemas gástricos. 
Malvarisco  Pothomorphe peltata Usada na erisipela. 
Manjericão Ocimum minimum Usada contra rouquidão e alívio dos 

sintomas da gripe. 
Marupazinho  Eleutherine plicata Antiparasitária, usada no tratamento 

de diarreia e infecções intestinais. 
Mastruz  Chenopodium ambrosioides Usada na desobstrução intestinal, 

problemas respiratórios, como 
vermífugo e para baques. 

Melhoral Justicia pectoralis Jacq. var. 
stenophylla Leonar. 

Analgésica, antibacteriana, anti-
inflamatória. 

Meracilina/ 
Terramicina  

Alternanthera brasiliana Combate a dor de cabeça, cicatrizante 
de cortes e ferimentos. 

Mucura-caá Petiveria alliacea Banho para o corpo. 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 781



 
 

Noni Morinda citrifolia L. Usada em problemas renais. 
Paricá  Schizolobium amazonicum Antibiótico. 
Pariri  Arrabidaea chica Antianêmico.  
Pião-branco Jatropha curcas Usada em problemas respiratórios, 

como asma. 
Pirarucu  Bryophillum calycinum Usada em problemas gástricos, 

cicatrizante, para os sintomas da gripe. 
Pucá  Cissus sisyoides Utilizada em casos de derrame, em 

fricção.  
Quebra-pedra Phyllanthus niruri Usada em problemas renais. 
Sabugueiro  Sambucus nigra Antitérmico, combate a sinusite, 

inflamação da garganta, gripe e 
alergias. 

Sucuriju Mikania lindleyana Anti-inflamatório, antibiótico, usada 
em problemas gástricos e hepáticos. 

Sucuuba  Himatanthus sucuuba Antibiótico. 
Trevo-roxo Trifolium pratense L. Usada para dor de ouvido. 
Unha-de-gato Uncaria tormentosa Usada para infecções e inflamações, 

usada em problemas gástricos e alguns 
tipos de câncer. 

Urucum  Bixa orellana Anti-inflamatório. 
Vassourinha  Borreria verticillata Diurética, antiasmática, expectorante, 

vermífugo. 
Verônica Dalbergia monetataria Antianêmico e anti-inflamatório. 
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Resumo 
O projeto “Horta escolar: promovendo a educação ambiental e alimentar” está sendo desenvolvido na Escola de 
Ensino Fundamental Santos Dumont, de Agudo – RS. Ao longo deste trabalho, serão apresentados os objetivos 
do projeto, o referencial teórico utilizado para elaboração do projeto, o contexto escolar e o perfil dos alunos 
envolvidos, estudantes da escola mencionada, as atividades que foram e aquelas que ainda serão feitas com os 
alunos e considerações sobre o que já foi feito. É importante ressaltar que a horta escolar associada à educação 
ambiental e alimentar foi escolhida como temática a ser abordada em diversas atividades durante o ano letivo na 
escola. O objetivo foi promover a contextualização dos conteúdos desenvolvidos por diferentes disciplinas e 
professores com temas relacionados à horta escolar, a fim de desenvolver no estudante uma consciência crítica e 
ambiental, permitindo-o compreender e intervir na sua realidade, visando à melhoria da qualidade de sua vida e 
da sua comunidade. Percebe-se que os alunos aprovaram as atividades desenvolvidas e que esta aproximação é 
uma forma de motivar os alunos para participar do processo de construção do conhecimento.  
 
 
Palavras-chave: Horta escolar. Educação ambiental. Educação alimentar.  
 
 
 
Abstract 
The project "School vegetable garden: promoting environmental and alimentary education " is being developed 
at the School of Basic Education Santos Dumont, Agudo - RS. Throughout this paper, we will present the project 
objectives, the theoretical basis for the design of the project, the school context and profile of the students 
involved, school students mentioned, the activities and those that were yet to be made with students and 
considerations about what has been done. Importantly, the school vegetable garden associated with 
environmental and alimentary education was chosen as the theme to be addressed in various activities during the 
school year in school. The aim was to promote the contextualization of the content developed by different 
disciplines and teachers on issues related to the school vegetable garden, in order to develop in students a critical 
awareness and environmental, allowing to understand and intervene in this reality in order to improve the quality 
of their life and your community. It is noticed that the students approved the activities and that this approach is a 
way to motivate students to participate in the process of knowledge construction. 
 
 
Keywords: School vegetable garden. Environmental education. Alimentary educaction.  
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Introdução 

 

A escola, como espaço de formação e informação, proporciona a construção de 

saberes, que podem estar relacionados à diversos aspectos da vida do educando. Relacionar o 

que é estudado na escola com temas como saúde, educação ambiental e alimentar é essencial 

para o desenvolvimento do educando como sujeito autônomo e atuante na sociedade. 

A partir destas considerações, a horta escolar associada à educação ambiental e 

alimentar foi escolhida como temática a ser abordada em diversas atividades durante o ano 

letivo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont de Agudo-RS, a fim de 

promover a cooperação, a responsabilidade e o trabalho em grupo, além de ser um modo 

diferente de reinventar o saber pedagógico (Oliveira, 2004). 

A partir destas considerações, o presente projeto objetiva promover a contextualização 

dos conteúdos desenvolvidos por diferentes disciplinas e professores com temas relacionados 

à horta escolar, a fim de desenvolver no estudante uma consciência crítica e ambiental, 

permitindo-o compreender e intervir na sua realidade, visando à melhoria da qualidade de sua 

vida e da sua comunidade.  

 

 

Referencial teórico 

 

De acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (1996), é através da 

educação básica que se promove o desenvolvimento do educando, a fim de que este consiga 

exercer sua cidadania e progredir no trabalho e na vida. 

Para esse objetivo ser alcançado, o estudante precisa ter algumas informações e 

conhecimentos, adquiridos durante sua trajetória escolar. Nem sempre estes conhecimentos, 

descritos no currículo baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais, possuem relação com 

o cotidiano dos alunos.  

O papel do professor seria aproximar os conteúdos curriculares da vida dos estudantes, 

a fim de que estes possam se conscientizar da importância da construção de conhecimentos.  

Uma forma de contextualizar os conteúdos é através da utilização de temas 

transversais, como Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde, 

Trabalho e Consumo. A temática proposta nesse projeto – horta escolar – está relacionada 

com estes temas transversais. Temas como a educação ambiental e alimentar também podem 

estar relacionados à horta escolar:  
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Como a temática “Horta escolar” pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem 

de conceitos e saberes na escola? 

Cribb (2010) afirma que a horta escolar é um importante instrumento para promover a 

modificação de hábitos e atitudes dos alunos em relação à percepção da natureza, enfatizando 

o respeito, cuidado e necessidade de conservar o meio ambiente. Em sua pesquisa, a autora 

também observa a melhoria na alimentação dos alunos e a melhor aceitação e compreensão do 

papel de verduras, legumes e frutas na alimentação. 

De acordo com Morgado (2006), a horta escolar pode ser um laboratório vivo que 

possibilita o desenvolvimento de atividades pedagógicas diferentes, além de assumir um papel 

importante de resgate da cultura alimentar de cada região. 

 Devemos considerar que na infância e na adolescência são fixadas atitudes e práticas 

alimentares difíceis de modificar na idade adulta. Portanto, enfatiza-se a importância de trazer 

a educação alimentar para o ambiente escolar, familiarizando as crianças aos alimentos e 

reforçando a adoção de bons comportamentos alimentares.  

Os alunos precisam ter a consciência de que a má-alimentação pode causar diversas 

doenças, como: anemia, desnutrição, obesidade e doenças crônicas.  

Temas como a utilização de agrotóxicos, o uso correto do solo e da água, a adubação 

do solo, a seleção de sementes e mudas e a conservação e armazenamento de alimentos 

também seriam interessantes de serem contextualizados durante as aulas. 

 

Material e métodos 

 

Contexto e sujeitos da pesquisa 

Agudo é um município da região central do Rio Grande do Sul. Fundado em 1959, 

com cerca de 17 mil habitantes e localizado a 198 km de Porto Alegre, o município apresenta 

um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0.786, sendo que a agricultura é a principal 

força motriz da economia agudense, destacando-se a cultura do arroz, fumo e morango. 

A escola na qual o projeto “Horta escolar: promovendo a educação ambiental e 

alimentar” está sendo desenvolvido é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos 

Dumont. O projeto foi elaborado pela professora de Ciências4 e pela equipe diretiva5 da 

escola. Entretanto, todos os professores da escola foram convidados a realizar ações dentro do 

projeto. 

                                                 
4 Primeira autora. 
5 Segundo e terceiro autores. 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 785



É importante ressaltar que o presente projeto parte de uma iniciativa da Prefeitura 

Municipal, e que ao final do ano letivo será apresentado um relatório com as atividades 

desenvolvidas na escola, sendo que as escolas do município serão classificadas de acordo com 

as ações promovidas e ganharão prêmios. As ações do projeto iniciaram em abril e se 

estendem até novembro, quando o relatório de resultados será apresentado à Secretaria de 

Educação do município. 

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont vivem em uma 

comunidade carente do município de Agudo, conhecida como Vila Caiçara. A maioria das 

famílias é de baixa renda, o que faz com que muitos alunos não tenham a alimentação 

adequada, sendo que a principal refeição do dia é a merenda da escola. 

 Pesquisas mostram que as condições financeiras das famílias estão relacionadas à sua 

alimentação, visto que alimentos saudáveis, como frutas e verduras, possuem alto valor 

comercial. Além disso, observa-se que, na Vila Caiçara, são poucas as famílias que possuem o 

hábito de cultivar verduras e legumes em suas residências.  

Refletindo sobre o contexto no qual os alunos vivem, torna-se importante promover a 

educação ambiental e alimentar na escola, considerando que as escolhas alimentares são 

experiências aprendidas. 

Além de promover a mudança de hábitos alimentares e o cultivo de alimentos por 

parte dos alunos, temas relacionados à horta escolar podem ser utilizados para contextualizar 

conteúdos, relacionar teoria e prática e despertar o interesse dos alunos, fazendo com que este 

seja um sujeito ativo em busca da aprendizagem. 

 

Atividades desenvolvidas 

Através do desenvolvimento de atividades relacionadas à horta escolar, pretende-se 

investigar as concepções dos estudantes sobre alimentação, identificando a realidade na qual 

estes sujeitos estão inseridos. 

A partir destes resultados, serão planejadas ações, que visam integrar a comunidade e 

a escola, além de estimular hábitos saudáveis e o cultivo de hortaliças e verduras em suas 

residências.  

A horta escolar pode ser utilizada para o desenvolvimento de atividades diferenciadas, 

a fim de fomentar a discussão por parte dos alunos de aspectos ambientais e alimentares, além 

de facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos propostos no Plano de Ensino 

da escola.  
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A partir dessas considerações, as atividades previstas para serem desenvolvidas são 

citadas no quadro 1.  

 

ATIVIDADES 

1 Investigação das concepções dos alunos sobre alimentação. 

2 Semeadura e plantio de hortaliças, tubérculos, frutos, leguminosas e verduras de 

acordo com a época adequada. 

3 Organização, preparo e adubação da horta. 

4 Colheita de alimentos na horta com a finalidade de ser utilizada na merenda escolar 

e no preparo de receitas propostas por alunos e professores. 

5 Desenvolvimento de atividades com o objetivo de integrar escola e comunidade, 

como cursos e palestras com profissionais da área ambiental (engenheiro 

agrônomo) e da saúde (nutricionista). 

6 Desenvolvimento de aulas diferenciadas por parte dos professores, que relacionam 

aspectos da horta escolar com os conteúdos curriculares. 

7 Inserção de hortas nas residências da Vila Caiçara, com a distribuição de mudas de 

hortaliças e verduras. 

8 Período de avaliação das atividades desenvolvidas durante o ano letivo, com 

participação de alunos, professores, funcionários e comunidade. 

 

Os resultados das atividades 1 e 6 serão apresentados na próxima seção, que consiste 

na análise e discussão dos resultados.  

 

Análise e Discussão dos resultados 

 

 Com relação ao proposto na atividade 1, que consistiu na investigação das concepções 

dos alunos sobre alimentação, foram desenvolvidas e aplicadas oficinas intituladas “Você é o 

que você come!”. Estas atividades foram desenvolvidas com alunos do 6º ao 9º ano, 

englobando seis turmas. As turmas foram, de duas em duas, convidadas para vir à escola no 

turno inverso, quando aconteceram as oficinas, nos meses de maio e junho.  

As ações desenvolvidas em cada oficina podem ser divididas em 3 etapas. Na primeira 

etapa, a professora questionou os alunos sobre a sua alimentação. Os alunos escreveram e 
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fizeram recortes em folhetos de supermercado, selecionando os alimentos mais consumidos 

ou de sua preferência, como pode ser visto pela figura 1.  

 

 
Figura 1: Trabalho sobre hábitos alimentares feito por um aluno 

 

 Após os alunos compartilharem com os colegas suas ideias sobre alimentação, na 

segunda etapa  o vídeo “Dieta saudável” foi apresentado aos alunos. No vídeo, cujas imagens 

são apresentadas na figura 2, dois homens vão ao supermercado, um deles guiado pelo anjo e 

o outro pelo diabo, comprando alimentos diferentes.  

 

   
Figura 2: Imagens do vídeo “Dieta Saudável”. 
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No final do vídeo, o homem que foi guiado pelo anjo e o que foi conduzido pelo diabo 

são colocados lado a lado, observando-se um sujeito magro e o outro gordo. Neste momento 

do vídeo, também é enfatizada a questão das doenças que podem ser causadas por má 

alimentação. Com relação ao vídeo utilizado, é interessante enfatizar que os alunos ficaram 

atentos durante a sua apresentação, pois o contexto no qual o vídeo foi elaborado é uma 

maneira divertida de refletirmos sobre os alimentos que ingerimos. 

Os alunos, a partir do que observaram, foram questionados novamente sobre sua 

alimentação: se os alimentos que estão ingerindo são relacionados ao anjo ou ao diabo e o que 

acontece se tivermos uma alimentação semelhante à indicada pelo diabo. A maioria dos 

alunos relatou que sua alimentação estava inadequada.  

Após estes questionamentos, os alunos fizeram uma pesquisa na internet sobre o que 

seria necessário para termos uma alimentação saudável. Os resultados da pesquisa foram 

compartilhados com os demais colegas e após essa conversa, o vídeo “Você é o que você 

come” (Figura 3) foi apresentado aos alunos, finalizando a oficina. 

 

 
Figura 3: Imagem do vídeo “Você é o que você come”, da TV Saúde. 

 

Com relação a atividade 6, que engloba ações que facilitem o ensino e aprendizagem 

dos conteúdos curriculares, foram desenvolvidas e aplicadas oficinas intituladas “As 

vitaminas das frutas”. Os alunos participantes fazem parte de quatro turmas, do 6º ao 9º ano. 

Os alunos também foram convidados para vir no turno inverso à escola.  

O objetivo da oficina foi estudar os nutrientes presentes nas frutas, utilizadas 

posteriormente para fazer uma salada de frutas. Portanto, na primeira etapa, as frutas a serem 

utilizadas para fazer a salada foram apresentadas aos alunos, questionando-os sobre a 

importância delas fazerem parte de nossa alimentação. Na segunda etapa, os alunos fizeram 
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uma pesquisa na internet sobre os nutrientes e a importância de comer frutas. Os alunos 

conversaram com os demais participantes sobre os resultados da pesquisa, sendo que a 

professora participou fazendo questionamentos. Alguns mitos e saberes populares também 

foram mencionados. No terceiro momento, os alunos descascaram e cortaram as frutas 

(Figura 4), a fim de fazer a salada, que após foi degustada.  

 

 
Figura 4: Os alunos fazendo a salada de frutas. 

 

 Os alunos gostaram da atividade desenvolvida, sendo que também pediram outras 

atividades envolvendo alimentos. Essa preferência pode estar associada pela condição 

financeira dos alunos, considerando que muitos apresentam alimentação deficiente em casa.  

 As atividades 2, 3 e 4 mencionadas no Quadro 1 já foram desenvolvidas e as 

atividades 5, 7 e 8 serão executadas ao longo do segundo semestre.  

 Atividades envolvendo as demais disciplinas, como Português, Inglês, Matemática, 

Geografia e História, e as séries iniciais do Ensino Fundamental foram, e ainda serão 

desenvolvidas ao longo do segundo semestre letivo.  

Enfatiza-se a iniciativa de dois professores das Séries Iniciais, que envolveram alunos 

de 1º e 5º anos em atividade como a colheita do milho e da mandioca, a confecção de 

polvilho, fubá, brigadeiro de mandioca, dentre outros pratos, além da criação de brinquedos 

com espigas de milho. Mais informações sobre estas iniciativas serão apresentados em outras 

publicações. 

 Os resultados, provenientes das ações feitas em todas as disciplinas e turmas, serão 

organizadas na forma de um relatório, que será entregue à Secretaria de Educação do 

Município, em novembro.  
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Considerações Finais 

 

As atividades desenvolvidas visavam o desenvolvimento de reflexões sobre 

alimentação e a contextualização dos conceitos de disciplinas,  sendo que nos resultados 

apresentados foi enfatizada a relação da alimentação com a disciplina de Ciências.  

É importante ressaltar que os alunos têm preferência por atividades que envolvam 

alimentos, em razão da condição financeira de algumas famílias. Portanto, como a falta de 

perspectivas, estudo e dedicação por parte dos alunos é um grande problema nas aulas e no 

processo de aprendizagem, o alimento se torna um meio para os alunos estudarem e 

adquiririrem conhecimentos. 

Através das ações desenvolvidas, percebe-se papel fundamental da escola na 

promoção de estudos sobre as questões ambiental, alimentar e nutricional, a fim de aumentar 

a produção de alimentos saudáveis na região, que pode integrar a comunidade e interferir nos 

indicadores de desempenho dos alunos na escola (Barbosa, 2007). 
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PROJETO VIDA: A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE TEMAS 
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RESUMO 
A educação escolar não está apenas ligada a ensinar o aluno a ler e escrever, mas sim, à liberdade, democracia e 
cidadania. Segundo o Ministério de Educação e Desporto, os Parâmetros Curriculares Nacionais, constituem um 
referencial de qualidade para educação no ensino fundamental em todo país, e garantem que sejam respeitadas as 
diversidades, tendo como meta a igualdade de direitos entre os cidadãos. As temáticas transversais favorecem a 
formação de pessoas mais justas, construindo uma sociedade mais humana e solidária, fazendo com que a escola 
cumpra sua função social, de formar indivíduos compromissados com o exercício da cidadania. Esta pesquisa 
leva em consideração temas de urgência local e essenciais para a formação dos alunos como cidadãos: Educação 
ambiental e orientação sexual. O local escolhido para a aplicação foi uma escola de nível fundamental, onde 
foram aplicadas palestras e questionários em todas as turmas de 5ª á 8ª série, abrangendo 195 alunos, com o 
intuito de analisar se os professores abordam essas temáticas em sala de aula e, se as crianças têm contato com 
essas informações no âmbito familiar. Constatou-se que há falta de informações nos ambientes escolar e familiar, 
gerando um déficit na educação desses alunos, principalmente dos que não são instruídos em nenhum destes 
âmbitos. Torna-se visível, assim, a necessidade da prática de atividades como a realizada, proporcionando uma 
base de conhecimentos e formando consciência crítica para desenvolver suas opiniões de forma consistente e 
pautada em fatos concretos, não apenas em um ensino superficial, mascarado e enrustido.   
 
 
Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais. Educação Ambiental. Orientação Sexual. 

 
 
ABSTRACT 
Schooling is not only linked to teach students to read and write, but rather, freedom, democracy and citizenship. 
According to the Ministry of Education and Sports, the National Curriculum, is a benchmark for quality 
education in elementary schools across the country, and ensure that the differences are respected, with the goal 
of equal rights of citizens. The transversal themes favor the formation of people fairer, building a more humane 
and caring society, making the school fulfills its social function, to train individuals committed to the exercise of 
citizenship. This research takes into account issues of local emergency and essential for the development of 
students as citizens: Environmental education and sexual orientation. The site chosen for the application was a 
school of elementary level, where they were applied lectures and quizzes in all classes from 5th to 8th grade, 
including 195 students, in order to examine whether teachers address these issues in the classroom and if 
children have contact with that information within the family. It was found that there is a lack of information on 
school and family environments, creating a deficit in the education of these students, especially those who are 
not educated in any of these areas. Becomes visible, thus the need to practice as activities carried out, providing 
a knowledge base and training to develop critical awareness of their views in a consistent and based on concrete 
facts, not just a superficial education, masked and closeted. 
 
 
keywords: National Curriculum. Environmental Education. Sexual Orientation. 
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INTRODUÇÃO 
 

O projeto VIDA foi criado no ano de 2010 a fim de propor alternativas às 

carências existentes na educação brasileira. É uma iniciativa que busca colaborar com o 

processo de ensino/aprendizagem de forma dinâmica e diferenciada, priorizando assuntos de 

emergência socioambiental. Tem por missão modificar a educação tradicional e transformá-la 

em uma educação problematizadora, sensibilizadora e efetiva. Nesse sentido, visa um mundo 

melhor, formado por cidadãos justos, éticos, comprometidos com o planeta Terra e engajados 

na luta por uma sociedade mais igualitária, onde os valores não sejam deturpados e sim, 

sirvam como guias na guerra contra a manipulação midiática e o sistema capitalista em seu 

formato atual. 

 
Referencial Teórico 
 

A educação é um processo de construção e reconstrução de valores, que servem 

como pilares para a formação do caráter e da dignidade do ser humano. A escola, além da 

família e de outros meios de comunicação, é responsável pela educação do indivíduo e 

consequentemente da sociedade, uma vez que há o repasse de informações, isso gera um 

sistema dinâmico e abrangente a todos.  

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 

 
A escola não muda a sociedade, mas pode, partilhando esse projeto com 
segmentos sociais que assumem os princípios democráticos, articulando-se a 
eles, constituir-se não apenas como espaço de reprodução, mas também 
como espaço de transformação. [...] A contribuição da escola, portanto, é a 
de desenvolver um projeto de educação comprometida com o 
desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na realidade para 
transformá-la. (BRASIL, PCN B, 1997. p. 25, 26 e 27) 

 
A Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) destaca 

que o preparo do educando para o exercício da cidadania é uma das finalidades da educação 

básica: “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores.” (BRASIL. Lei 9394, art. 22, 1996) 

A educação escolar, hoje, não está apenas ligada a ensinar o aluno a ler e escrever, 

mas sim, à liberdade, democracia e cidadania. “Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao 

reconhecerem a complexidade da prática educativa, buscam auxiliar o professor na sua tarefa 
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de assumir, como profissional, o lugar que lhe cabe pela responsabilidade e importância no 

processo de formação do povo brasileiro.” (BRASIL, PCN A, 1997. p. 9). 

Segundo o Ministério de Educação e Desporto (MEC), os PCNs (1997) 

constituem um referencial de qualidade para educação no ensino fundamental em todo país, a 

fim de que o sistema educacional se organize para garantir que sejam respeitadas as 

diversidades, culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que constituem a sociedade 

brasileira, e que a educação possa atuar, decisivamente, no processo de construção da 

cidadania, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, 

baseado nos princípios democráticos. 

E, a partir disso, ao propor uma educação comprometida com a cidadania, 

elegeram, com base no texto constitucional, princípios segundo os quais orientar a educação 

escolar, sendo eles, a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a participação e a 

co-responsabilidade pela vida social. Com base nesses princípios o MEC e os PCNs (1997) 

apresentaram os temas transversais, que referem-se à ética, pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde, orientação sexual, consumo e cidadania.  

A inclusão desses temas no currículo serve como estímulo ao resgate da cidadania 

e do convívio social mais participativo e crítico. A aprendizagem se constitui mais eficaz 

quando o educando encaixa as informações que recebe, dentro da sua realidade. De acordo 

com Freire, “todo aprendizado deve estar intimamente associado à tomada de consciência de 

uma situação real e vivida pelo aluno.” (1980, p. 51). 

É exatamente disso que tratam os temas transversais, situações comuns, do 

cotidiano e da realidade local na qual o educando está inserido. Busquets (1999) reafirma este 

raciocínio e atribui à escola a importância de lidar com temas mais voltados às necessidades 

da complexa sociedade em que vivem e propõe a inserção no currículo escolar de temas que 

busquem também preparar o aluno para a sua realidade cotidiana. 

 
Por tratarem de questões sociais, os Temas Transversais tem a natureza 
diferente das áreas convencionais. Sua complexidade faz com que nenhuma 
das áreas, isoladamente, seja suficiente para abordá-los. Ao contrário, a 
problemática dos temas transversais atravessa os diferentes campos do 
conhecimento. (BRASIL, PCN B, 1997. p. 36) 
 

As temáticas transversais favorecem, dentro deste modelo educacional, a 

formação de pessoas mais justas, construindo uma sociedade mais humana e solidária, onde 

há conexão com o contexto sócio-cultural e com o mundo ao redor, fazendo assim, com que a 

escola cumpra sua função social, de formar indivíduos compromissados com o exercício da 
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cidadania, o que não seria possível alcançar com uma mera exposição dos conteúdos das 

disciplinas do currículo escolar. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a educação para a 

cidadania requer a apresentação de questões sociais para a reflexão e aprendizagem dos 

alunos. Contudo, devido aos inúmeros problemas sociais que poderiam ser eleitos como temas 

transversais para o trabalho escolar, foram estabelecidos alguns critérios para defini-los: 

urgência social, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental, favorecer a compreensão da realidade e a participação social. Estes critérios 

referem-se às questões graves, que se apresentam como obstáculos para a concretização da 

plenitude da cidadania, questões que permitam o alcance da aprendizagem no ensino 

fundamental, em especial no que se refere à educação para a saúde, educação ambiental e 

orientação sexual, e permitir que os alunos possam desenvolver a capacidade de posicionar-

se diante das questões que interferem na vida coletiva, superar a indiferença e intervir de 

forma responsável (BRASIL, PCN B, 1997).  

Devido à grande importância e influência da transversalidade no processo 

educativo, esta pesquisa leva em consideração temas que são de urgência local e essenciais 

para a formação dos alunos como cidadãos. São eles, educação ambiental e orientação sexual. 

Tem por objetivo proporcionar aos educandos um maior conhecimento sobre determinados 

Temas Transversais, demonstrando a importância da preservação do meio ambiente e de se ter 

atitudes sustentáveis, sensibilizar quanto aos conflitos e degradação ambiental, motivá-los a 

terem cuidados com a saúde para que se previnam contra DSTs e gravidez precoce, 

capacitando-os a fazerem o uso adequado de preservativos, promovendo uma consciência 

crítica e fazendo ligação com a realidade em que vivem. 

A pesquisa visa diagnosticar se estes Temas Transversais são tratados no âmbito 

escolar e se há multidisciplinaridade no tratamento desses temas, verificar se esses temas são 

abordados no âmbito familiar e motivar as crianças a levarem estas informações até suas 

casas. 

 

Educação Ambiental 
 

Conforme a Lei nº 9.795, de 27 de ABRIL de 1999, no seu Art. 1º: 

 
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
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ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade.  
 

Para que haja consolidação da Educação Ambiental (EA) as práticas educativas 

devem priorizar a abordagem dos aspectos socioculturais e político-econômicos referentes à 

questão ambiental, buscando o desenvolvimento de uma consciência ecológica crítica, 

comprometida com a realidade vivida. Faz-se necessário evidenciar as causas da problemática 

ambiental e não apenas suas consequências, a EA implica mudança de valores e uma nova 

visão de mundo, extravasando o universo conservacionista. 

É primordial que projetos de Educação Ambiental envolvam as pessoas não 

apenas com informações, mas que sejam inclusas ações de sensibilização para que ocorra a 

valorização do que está sendo degradado ou ameaçado de degradação. Conforme Dias, “sem a 

valorização, não há envolvimento. O ser humano é movido por emoções” (2003, p.126). 

Keim (1984) afirma que: a educação libertadora, enquanto processo formador de 

agentes transformadores com relação ao trato ambiental constitui, no âmbito do seu trabalho, 

a EA. E ainda soma algumas atribuições à EA, tais como o estímulo à vida e que a capacidade 

de transformação pelos humanos seja vista como responsabilidade e compromisso e não como 

vantagens sobre as demais espécies. 

Portanto, a EA deve ser trabalhada de forma contínua e dinâmica, atribuindo 

experiências do cotidiano, abrangendo todos os níveis educacionais de forma interdisciplinar 

a fim de promover sensibilização e uma consciência crítica acerca da problemática ambiental, 

estimular a construção de novos valores e capacitar os indivíduos para que, com ações que 

priorizem a conservação do meio ambiente, intervenham de forma significativa visando, 

sobretudo, a sustentabilidade.   

 

Orientação Sexual 
 

A sexualidade é parte integrante da criança desde o seu nascimento, e merece a 

mesma atenção que outras questões. As crianças têm muitos estímulos em relação à 

sexualidade e a outros aspectos da vida e é fundamental que ela aprenda a compreender seus 

sentimentos em geral, inclusive os da sexualidade. 

Os jovens passam grande parte de seu tempo na escola e isso cria oportunidades 

de trocas, convívio social e relacionamentos amorosos. Diante disso, a escola não pode se 

omitir, sendo que, constitui-se em um local privilegiado para a abordagem desse tema. Os 

PCNs afirmam que as escolas tratam essa temática (sexualidade) em seus conteúdos formais e 
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geralmente o foco é apenas na reprodução humana, anatomia e fisiologia do corpo humano. E 

afirmam ainda que: “essa abordagem normalmente não abarca as ansiedades e curiosidades 

das crianças, pois enfoca apenas o corpo biológico e não inclui as dimensões culturais, 

afetivas e sociais contidas nesse mesmo corpo.” (BRASIL, PCN C, 1997, p.113). Além disso, 

ressaltam que a mídia e os meios de comunicação mostram a sexualidade e isso desperta, mais 

fortemente, a curiosidade das crianças, e se elas não tiverem um embasamento teórico feito de 

forma aberta e libertadora, poderão criar noções errôneas sobre tal tema.  

A escola deve reconhecer seu papel na formação da criança como cidadã, e tratar 

desse tema de forma explícita, ampla, flexível e sistemática, para se comprometer com uma 

educação sexual ligada à vida, à saúde, ao prazer e ao bem-estar 

É imprescindível que a sexualidade seja tratada também, sob a forma de reflexões 

sobre a realidade atual, com relação, à masturbação, à virgindade, à gravidez precoce, ao 

homossexualismo, ao preconceito, aos cuidados com a saúde, a promiscuidade, entre outros. 

 

Com base nas informações acima, foi tomada a iniciativa de desenvolver um 

projeto que possibilite a melhoria do ensino fundamental em uma escola situada em um bairro 

desfavorecido sócio-economicamente da cidade de Pelotas/RS. Como forma de intervenção 

no processo educativo desta escola, foi criada uma forma de subsídio para a melhoria da 

qualidade de ensino, a fim de envolver os temas transversais, os quais, acredita-se não serem 

devidamente abordados em sala de aula. 

 

Método 
 

A leitura dos PCNs (1997) remete à ideia de que, atividades que acompanham o 

grau de desenvolvimento do educando acabam por ser mais produtivas. E Zabala (1998) 

reafirma que as sequências didáticas devem ser organizadas de modo que permitam 

determinar os conhecimentos prévios de cada aluno, abordar os novos conteúdos de forma 

adequada ao nível de desenvolvimento dos alunos, provocar conflitos cognitivos e ainda 

mobilizar o interesse dos alunos estimulando o auto-conhecimento. O professor deve 

estimular, a partir de uma situação-problema, a capacidade crítica do aluno e possibilitar a 

autonomia de cada um para que se tornem aptos a lidar com o conhecimento gradual. 

Partindo desse pressuposto, foram ministradas 3 palestras distintas entre si, 

totalizando 9 intervenções, com diferentes níveis de complexidade, acompanhando o grau de 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 797



 
 

 

desenvolvimento de cada série, onde foram abordados assuntos referentes aos conteúdos de 

determinado nível de escolaridade, definidos pelo currículo escolar. 

 O local escolhido para a aplicação do projeto foi uma escola de nível 

fundamental, onde foi trabalhado com todas as turmas de 5ª á 8ª série, abrangendo 195 alunos 

com idades entre 10 a 16 anos, sendo 3 turmas de 5ª série,  3 turmas de 6ª série, 2 turmas de 7ª 

série e 1 turma de 8ª série.  

É de extrema importância o uso de linguagens adequadas à capacidade de 

compreensão dos alunos de acordo com sua faixa etária. Além disso, “o fato de os alunos 

serem crianças e adolescentes não significa que sejam passivos e recebam sem resistência ou 

contestação tudo o que implícita ou explicitamente se lhes quer transmitir.” (PCN B, 1997. p. 

47). Apesar de a linguagem apropriada ser simplificada, a qualidade de apresentação dos 

temas deve ser superior ao nível de conhecimento do aluno para possibilitar que ele atinja um 

grau mais elevado na evolução do aprendizado. 

Freire (1993) afirma que dicotomizar a teoria da prática, dificulta o entendimento 

do educando. Sendo assim, as palestras tiveram unidas a prática e a teoria para facilitar o 

processo de assimilação das informações transmitidas.   

O tema educação ambiental foi abordado com alunos de 5ª e 6ª séries. Na 5ª série 

foram tratados a importância da preservação dos recursos naturais, as diferentes formas de 

energias renováveis, o processo de filtração natural das águas subterrâneas, além de solos e 

vegetação. Foram utilizados alguns recursos para dar exemplos práticos, como, um filtro que 

simula as camadas do solo por onde a água infiltra até chegar aos lençóis freáticos e, um 

“mini gerador eólico” para representar o funcionamento e o processo de obtenção de energia 

através do vento. Na 6ª série, o foco foi a biodiversidade, onde explanou-se a importância 

dessa diversidade de seres vivos para o equilíbrio ecológico bem como para a perpetuação da 

vida na Terra. Durante a palestra foram apresentadas imagens de diferentes espécies 

endêmicas e exóticas, a fim de despertar a ideia de valorização e preservação desses seres. 

Além disso, para aproximar o contato dos alunos com a diversidade faunística local, foram 

apresentados alguns animais conservados em álcool 70%. 

O tema desenvolvido nas 7ª e 8ª séries tratou-se de orientação sexual. Onde foi 

levantada a questão relacionada à saúde, e demonstrada a importância de prevenções como, a 

gravidez na adolescência, a ocorrência do primeiro ato sexual antes do amadurecimento 

individual necessário, e doenças sexualmente transmissíveis, para que com isso se tenha a 

garantia da qualidade de vida. Foram levantadas também as questões sobre homossexualismo 
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e preconceito. Em um segundo momento, em abordagem de dimensão prática, foram 

mostrados os preservativos masculino e feminino, e seus modos de uso. 

As palestras tiveram caráter de diálogo, onde os alunos contribuíram e 

participaram de modo que puderam desenvolver suas habilidades sobre o assunto, 

compartilhar seus conhecimentos e esclarecer suas dúvidas. Mizukami (1986) defende que a 

relação aluno-professor deve ser horizontal, ou seja, que propicie o diálogo e a troca de 

conhecimento entre os dois, gerando reflexão e criticidade. Ainda afirma que “O professor 

procurará criar condições para que, juntamente com os alunos, a consciência ingênua seja 

superada e que estes possam perceber as contradições da sociedade e grupos em que vivem” 

(MIZUKAMI, 1986, p. 99). 

A introdução de cada assunto partiu de uma análise das concepções prévias dos 

alunos. Para isso foram utilizadas perguntas orais, logo, foi feita a exposição dos assuntos e a 

apresentação de um vídeo com conteúdo sensibilizador e, posteriormente, houve espaço para 

os questionamentos e debates – os quais, também, ocorreram durante a exposição dos 

assuntos – e, após o término das palestras foi aplicado um questionário para que os alunos 

respondessem. 

As respostas desses questionários foram usadas como base de dados para analisar 

se os professores abordam essas temáticas em sala de aula e em quais disciplinas. Foi 

verificado, também, se as crianças têm contato com essas informações dentro de suas casas. 

Para essa análise foram observadas todas as respostas dos questionários separadamente e estas 

respostas foram representadas em percentagem sobre o total de alunos questionados. Para 

melhor entendimento, ainda foram analisados separadamente os dados referentes à EA e 

orientação sexual. 

Ao fim da leitura de dados, foi realizada uma média de todas as respostas para 

verificar quantos alunos não haviam tido contato com os assuntos, nem no âmbito familiar 

nem no escolar. Este ponto da pesquisa demonstra a importância da execução de atividades 

como a realizada e a amplitude das problemáticas sociais e educacionais.  

 
Análise e Discussão 
 

A partir da execução das palestras, e com base nas respostas obtidas dos 

questionários, pôde-se notar que uma média de 51% alunos questionados não haviam sido 

instruídos sobre os temas dentro da escola (Figura 1).   
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Figura 1 

 
Nota-se então que há uma grande defasagem no currículo escolar no que tange à 

aplicação desses temas transversais, os quais deveriam ser tratados como parte essencial da 

educação e aplicada de forma permanente, contínua e multidisciplinar, como sugerem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 

Sobre a multidisciplinaridade que deve ocorrer no tratamento desses temas, a 

partir dos dados dos questionamentos, pôde-se verificar que a maior parte das abordagens 

referentes a esses temas são feitas na disciplina de ciências, onde 61% dos alunos revelaram 

ter feito contato com a educação ambiental e 37% com a orientação sexual nesta disciplina 

(Figura 2). 

Figura 2 

 
O fato de o meio ambiente e o corpo humano fazerem parte dos conteúdos do 

currículo de ciências não quer dizer que estes, sejam tratados sob forma de educação 

ambiental ou orientação sexual, cujas funções são a sensibilização e o desenvolvimento de 

valores, como afirma Dias (2003). Quanto às outras disciplinas, não houve uma percentagem 

relevante, variando entre 1% e 6%, o que revela que a abordagem não é feita de forma 

consistente dentro do âmbito escolar. 

Antes do dever que a escola tem de participar na formação do aluno, vem a 

participação da família que deve trabalhar os valores na criança desde cedo, para que ela 

possa, mais tarde, compreender o meio em que vive e suas problemáticas e, desenvolver a 

capacidade de ser um cidadão crítico e ativo perante a  situação (Figura 3).  
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Figura 3 

 
Com a pesquisa, constatou-se que uma média de 29%, dos alunos não são 

instruídos pelos seus pais/responsáveis. Pode-se compreender, com isso, que algumas famílias 

ainda deixam a desejar no que tange à educação de seus filhos, o que deixa maior 

responsabilidade para a escola que não consegue suprir essas demandas, como foi 

anteriormente analisado. 

Nas intervenções realizadas houve muitas discussões, questionamentos, exposição 

de opiniões diversas, contribuições a partir de experiências pessoais, entre outros. Com isso, 

foi possível perceber que, mesmo os alunos que já tiveram contato com essas temáticas 

puderam adquirir um acréscimo de conhecimento. 

Ainda, constatou-se que uma pequena, porém relevante parcela de alunos, não 

havia sido instruída sobre os temas em nenhum dos âmbitos (familiar e escolar), 

anteriormente às palestras (Figura 4). 

Figura 4 

 
Parcela essa, de 15% em média, o que é preocupante, pois nos dias atuais, onde a 

problemática ambiental vem se agravando rapidamente e, onde a sexualidade é aflorada 

precocemente, é imprescindível que as crianças tenham um repasse de informações para que 

seja possível sua inclusão na sociedade como cidadãs críticas e participativas, como sugere a 

LDB (1996), que trata do dever da escola e da família na construção da formação da criança 

para o exercício da cidadania. 

 

Considerações 
 

Considerando e compreendendo a análise dos dados, percebe-se que há falta de 

informações dentro dos ambientes escolar e familiar, o que gera um déficit na educação 

desses alunos, principalmente dos que não são instruídos em nenhum destes âmbitos. E, isso 
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irá refletir na falta de consciência e na formação dos jovens brasileiros, o que se torna 

preocupante, pois não há possibilidade de transformação no mundo, sem cidadãos aptos a 

transformá-lo, o que só é possível com a instrução e a capacitação da sociedade em nível 

local, regional e global.      

A partir disto, torna-se visível a necessidade da prática de atividades como a 

realizada, para que as crianças possam ter um teor de conhecimento como base e uma 

consciência crítica para desenvolver suas opiniões de forma correta, consistente e pautada em 

fatos e atos concretos, não apenas em um ensino superficial, mascarado e feito de forma 

enrustida. 

É imprescindível que se compreenda a importância de expor os assuntos de forma 

clara e objetiva, a fim de não encobrir o óbvio e permitir que os alunos adéquem essas 

informações ao seu cotidiano.    

Esta abordagem, feita de forma aberta, permite que os alunos questionem, opinem 

e reflitam em conjunto sobre as temáticas e, faz com que eles compreendam o tema não como 

um conhecimento fragmentado, mas sim como um todo, como algo vivo, como um 

conhecimento que está sempre se construindo e se reconstruindo. 

Um tema transversal é um tema que perpassa a ideia de conteúdo de disciplina e a 

prática da transversalidade possibilita que esses alunos possam expandir conhecimentos e 

estejam preparados para no futuro, serem profissionais comprometidos com o exercício da 

cidadania, que busquem uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. 
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Resumo 
Dentro de uma proposta de formação pela pesquisa do Curso de Química Licenciatura da Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG, analisamos artigos da Revista Química Nova na Escola (QNEsc) buscando 
compreender as diversas formas que a temática “água” pode ser explorada dentro da sala de aula de Química. 
Tentamos extrapolar a visão mais conservacionista que envolve somente a poluição e a escassez desse recurso 
buscando compreender de que maneiras diferentes podemos abordar este tema desenvolvendo outros aspectos 
importantes relacionados à água como substância. Com certeza a conscientização a cerca da situação dos 
recursos hídricos no planeta são de grande importância, mas procuramos ir além e trazer os conteúdos e 
conceitos que podem emergir a partir dessas e outras discussões explorando as propriedades da água e suas 
anomalias. A partir da Análise Textual Discursiva, construímos categorias que nos possibilitaram compreender 
as inúmeras conexões que existem entre os diversos temas e seus respectivos conceitos, associados à temática 
água na sala de aula.  

 

Palavras-chave: Água. Pesquisa. Educação Química. 

 

Abstract 
Within a training proposal for the research of Chemistry Course at the Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG, we analyze in the journal Química Nova na Escola (QNEsc) seeking to understand the various ways that 
the theme "water" can be exploited in the room of chemistry class. We try to extrapolate the conservationist 
vision that involves only the pollution and the scarcity of this resource in order to understand different ways that 
we can work this topic by developing other important aspects related to water as chemical substance. Certainly 
preoccupations about the situation of water resources on the planet are of great importance, but we search to go 
further and find the contents and concepts that can emerge from these and other discussions exploring the 
properties of water and its anomalies. From the Análise Textual Discursiva, was possible to construct categories 
that understand the degree of connection that exists between the various themes and their respective concepts, 
associated with theme water in the classroom. 

 

Keywords: Water. Research. Chemistry Education. 
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Introdução 

A presente pesquisa encontra-se articulada a disciplina de Monografia de Conclusão 

de Curso na Licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio 

Grande (RS). Nesse espaço de formação se aposta coletivamente na construção de uma 

pesquisa na área da Educação Química, tendo assim por pressupostos o educar pela pesquisa 

(Galiazzi, 2003) que se ancora essencialmente em artefatos culturais como a escrita, a leitura 

e o diálogo entre os licenciandos, professores da disciplina, professores da educação básica e 

com os orientadores da pesquisa, embora a orientação ocorra coletivamente em Roda de 

Formação (SOUZA, 2010).  

Numa proposta de compreender a respeito da temática água e as articulações para 

além dos conceitos físicos, químicos, biológicos e bioquímicos atrelados, buscou-se assim 

investigar na Química Nova na Escola (QNEsc), que se constitui numa revista pertencente a 

área da Educação Química no cenário nacional, e procurar entender que perspectivas a 

respeito dessa temática os artigos publicados e socializados pelos professores propõem.   

Dentro desse contexto, buscamos compreender como a água e a sala de aula de 

Química se relacionam, bem como as apostas que podemos fazer nessa temática, 

compreendendo se podemos focar além da conscientização e das discussões que têm como 

objetivo enfatizar a necessidade de preservarmos e despoluirmos este recurso e se poderíamos 

também trazer a química que existe na água, explorar suas propriedades físico-químicas, 

realizar analogias e tentar explicar o comportamento de substâncias mais complexas. 

Acreditamos que é possível realizar esta articulação, pensamos que além de realizar analogias 

com outras substâncias semelhantes, podemos também buscar entender o comportamento de 

compostos com características e propriedades diametralmente opostos, sendo possível 

trabalhar até mesmo os conceitos da Química Orgânica tendo a água como tema gerador. 

Os caminhos percorridos no processo de pesquisa 

A pesquisa que socializamos no espaço do II SINTEC é um recorte de uma processo 

de Monografia de Conclusão de Curso na Licenciatura em Química, em um contexto que 

propõe a formação pela pesquisa. Aposta-se que a formação docente pode ser intensificada 

através da integração da pesquisa dentro do processo de formação. Temos assim a 

transformação do licenciando de objeto, para ser ativo que participa das relações pedagógicas, 

tornando-se autor do seu processo de formação, dentro de um processo de desenvolvimento 
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de competências onde se busca o aprender a aprender com autonomia e criatividade 

(MORARES e GALIAZZI, 2002).  

Através da formação de um ciclo virtuoso em que o processo de pesquisa passa a fazer 

parte do cotidiano do professor dentro da sala de aula, o docente passaria a ser mais do que 

um mero agente de “reprodução”, e com autonomia, passa a dar certa liberdade também a 

seus alunos, para que estes também estejam envolvidos em sua própria formação, conforme 

afirmam (GAUCHE e TUNES, 2008). 

Buscamos assim através água facilitar estes caminhos dentro da sala de aula, trazer 

novas ferramentas, oferecendo a possibilidade de contextualização do ensino de Química e da 

construção de interligações ou analogias entre conceitos e temas. A contextualização em sala 

de aula segundo Santos (2007) deve atingir três objetivos: 1) desenvolver atitudes e valores; 

2) auxiliar na aprendizagem de conceitos de questões relativas à natureza da ciência; e 3) 

motivar os alunos a criar relações entre seus conhecimentos adquiridos na escola e as diversas 

situações de seu cotidiano. Acreditamos que os diversos conteúdos que cercam a temática 

água, seja no tratamento de esgotos, na escassez ou mesmo nas conseqüências do 

comportamento anômalo dessa substância, sejam capazes de atender a estes objetivos. 

Na escolha da água como temática central, pensamos na construção de analogias de 

forma a facilitar o entendimento de estruturas e processos mais complexos ou trabalhar as 

propriedades em paralelo com outras substâncias que não apresentem características comuns 

com água como, por exemplo, compostos orgânicos. Lopes (1997) destaca que as analogias 

têm por função tornar novas informações mais concretas e fáceis de imaginar, sendo 

utilizadas diariamente por todos nós. Constituindo-se em uma ferramenta bastante 

interessante, pois possibilita a aproximação ou comparação daquilo que não conhecemos com 

o que estamos mais familiarizados. 

Podemos destacar a abaixo a importância do processo de pesquisa em ensino de 

Ciências, conforme LOPES (1997):  

 “Afinal, o conhecimento científico é difícil, justamente, porque rompe com as 
concepções do conhecimento cotidiano, mas sua dificuldade não é intransponível, 
uma vez que é essencialmente uma produção humana. Um dos objetivos do trabalho 
de pesquisa em ensino de Ciências deve ser o de elaborar estratégias e metodologias 
de ensino que visem entender por que o aluno não compreende.” 
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Concordamos com Chassot (2003) quando se diz que em qualquer nível o ensino tem 

por objetivo, contribuir para a compreensão de conhecimentos, de procedimentos e de valores, 

permitindo ao educando a tomada de decisão e a percepção das funções da ciência tanto pelas 

suas utilidades, como por suas limitações em conseqüência do seu desenvolvimento. 

Os caminhos metodológicos da pesquisa na Química Nova na Escola 

Consideramos que não foi uma escolha difícil pela Revista Química Nova na Escola – 

QNEsc, pois não é a primeira vez que recorremos a ela quando desejamos realizar alguma 

atividade em sala de aula. Fora este fato, cabe lembrar que a revista possui grande 

compromisso com a “formação acadêmico-profissional de professores” segundo Diniz-Pereira 

(2008), pois entende a formação nessa articulação entre licenciandos, professores da educação 

básica e professores da universidade aprendendo coletivamente. Além disso, a proposta da 

revista, por pertencer à área de Educação Química, tem o foco no ensino e na aprendizagem, 

especialmente nessa articulação entre a escola e a universidade e faz com que encontremos 

artigos voltados à realidade que pretendemos estudar. Também não há restrições no que diz 

respeito aos autores que vem publicando seus artigos na QNEsc, uma vez que encontramos 

licenciandos, professores da universidade, pós-graduandos (mestrado e doutorado) e inclusive 

professores em exercício no espaço da sala de aula da educação básica socializando suas 

experiências. 

Restringimos nossa busca por artigos que foram publicados na revista somente de 

2005 até a última edição de 2011, além dos artigos existentes em todos os cadernos temáticos 

fornecidos pela editora. Essa delimitação visa evitar que selecionemos uma quantidade de 

artigos superiores ao que podemos analisar, dentro do tempo que temos para a pesquisa. 

Logicamente que estas decisões, além de possibilitar que sejam analisados todos os artigos 

que constituem o corpus de análise dentro do prazo da monografia, permitem que a análise 

tenha a intensidade que potencializa a imersão na pesquisa e assim a emergência de categorias 

a respeito dos artigos analisados via Análise Textual Discursiva (ATD) construída por Moraes 

e Galiazzi (2007). 

Foram estabelecidos alguns critérios na escolha dos artigos que serviriam de corpus 

para nossa pesquisa, podemos definir estes critérios como “filtros” que nos forneceram os 

nove artigos que foram analisados. No primeiro “filtro”, simplesmente selecionamos artigos 

que possuíam a palavra água em seu corpo do texto. Obviamente que nesse contexto 
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encontramos mais de uma centena de trabalhos, mas sabíamos que nesse grupo 

encontraríamos aqueles que procuravam responder as perguntas do nosso problema de 

pesquisa. Na segunda etapa, eliminamos os artigos que apenas citavam a palavra água e não 

apresentavam nenhuma propriedade físico-química, por exemplo, ou que apenas propunham 

ações pedagógicas em que a água constituía-se como uma ilustração. Restaram assim 44 

artigos, sendo ainda um número elevado para um trabalho de pesquisa da monografia, pois 

certamente o tempo de que dispúnhamos nos impediria de investigar, compreender e teorizar 

com intensidade que se constitui na proposta da Análise Textual Discursiva (ATD).  

Portanto, seguimos adiante e o próximo critério definia que além de abordar alguma 

das propriedades, estas propriedades deveriam ser explicadas e trabalhadas ao longo do texto, 

decidindo-se por 23 textos de todos os que foram selecionados inicialmente. Ao longo das 

leituras observamos que era possível reduzir este conjunto a um grupo definitivo e agora com 

uma leitura mais atenta e focada, definiu-se que os artigos que explicariam como podemos 

trabalhar a água em sala de aula, deveriam apresentar esta substância como tema central da 

pesquisa. Dessa forma chegamos a nove artigos publicados na QNEsc desde 2005 e em seus 

cadernos temáticos que tem água como tema gerador, segundo a nosso entendimento. 

A revista Química Nova na Escola (QNEsc) é distribuída por secções que organizam 

as temáticas de todos os trabalhos por áreas de pesquisa. Nos nove textos de nosso interesse 

não tivemos a predominância de nenhuma área em especial, encontramos assim os artigos 

distribuídos dentro das mais diversas secções: Espaço Aberto; Experimentação no Ensino de 

Química; Pesquisa no Ensino de Química; Química Ambiental; Química, vida e Ambiente; 

Relatos de Sala de Aula e Química e sociedade. Inicialmente esperávamos encontrar um 

maior número de relatos voltados a questões ambientais, sociais e estas situações se fizeram 

presentes, mas nos encantamos ao encontrar textos que relacionavam a água com poesia, o 

livro didático, a transferência de energia, o estudo de caso e também com a importância das 

anomalias apresentadas no comportamento físico-químico dessa substância. Esta primeira 

observação começava a trazer uma compreensão de que a água está ligada com as mais 

diversas atividades e a conceitos químicos que normalmente não são explorados em sala de 

aula. 

Os nove artigos analisados foram: Fatores Ambientais que Afetam a Precipitação 

Úmida; A Importância do Oxigênio Dissolvido em Ecossistemas Aquáticos; A Pedagogia de 

Projetos no Ensino de Química - O Caminho das Águas na Região Metropolitana do Recife: 
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dos Mananciais ao Reaproveitamento dos Esgotos; Representações para o Processo de 

Dissolução em Livros Didáticos de Química: o Caso do PNLEM; Poesia de António Gedeão e 

a Formação de Professores de Química; Tratando nossos esgotos: processos que imitam a 

natureza; As Águas do Planeta Terra; Aspectos relevantes da biogeoquímica da hidrosfera e 

SOS Mogi-Guaçu: Contribuições de um Estudo de Caso para a Educação Química no Nível 

Médio. 

Optamos como metodologia para análise dos textos pela Análise Textual Discursiva - 

ATD, construída em 2007 por Moraes e Galiazzi como:  

“Apresentando-a como uma tempestade de luz, metodologia que se afastando do que 
tradicionalmente tem sido denominado de análise de conteúdo, aproximando-se de 
algumas modalidades de análise de discurso, procuramos argumentar que essa 
abordagem de análise pode ser concebida como um processo auto-organizado de 
produção de novas compreensões em relação aos fenômenos que examina.” 

 A ATD é muito importante dentro do contexto da nossa pesquisa, pois possibilita que 

o pesquisador construa seus próprios significados nos textos, (re)construa os mesmos de 

acordo com as suas compreensões, sem fugir daquilo que se propõe o autor original. 

“Argumenta-se no texto, sempre a partir das vivências de quem passou pelo 
processo, que a Análise Textual Discursiva cria espaços de reconstrução, 
envolvendo-se nisto diversificados elementos, especialmente a compreensão dos 
modos de produção da ciência e reconstruções de significados dos fenômenos 
investigados.”  (Moraes e Galiazzi, 2007) 

Podemos resumir esse processo em três etapas principais: primeiro é a unitarização 

dos textos em unidades de significado, depois é a categorização dessas unidades e por último 

o processo de construção do “metatexto” num diálogo com teóricos que sustentem nossos 

argumentos. Assim buscamos encontrar dentro de cada artigo todos os conteúdos relacionados 

à temática água que podemos apresentar em sala de aula. Agrupamos estes conteúdos em 

categorias semelhantes e dentro dessas categorias surgiram subcategorias, no final listamos 

todos os conceitos que estão relacionados subcategorias e categorias da pesquisa. 

As compreensões do processo de análise potencializadas pela ATD 

A análise que realizamos no corpus de nossa pesquisa, buscou compreender todos os 

caminhos que podemos trilhar em sala de aula partindo da água como nossa temática 

principal. A ideia era ir além da visão mais conservacionista, que envolve a poluição ou a 

escassez desse recurso, mas trazer também para discussão outros conteúdos que estão ligados 

ao tema água. Os artigos existentes nos cadernos temáticos, procuravam uma abordagem mais 
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voltada a um contexto preservacionista explorando a conscientização de que a água é um 

recurso limitado. Além disso, apesar de bem distribuídos dentro das secções da revista, seis 

dos nove artigos iniciavam relatando a distribuição das águas no planeta e a importância desse 

recurso para os mais diversos fins, desde a conservação do clima até a contaminação por 

doenças infectocontagiosas ocasionadas pela poluição e falta de saneamento básico. 

  Convém ressaltar também a grande preocupação que os autores de todos os trabalhos 

tiveram em buscar a contextualização dos conteúdos dentro de suas salas de aula. E dentro 

dessa idéia a água pode desempenhar um papel importante tornando a Química mais próxima 

daquilo que os alunos vivenciam em seu cotidiano. Abaixo destacamos fragmentos dos 

artigos analisados que ressaltam essas idéias: 

"[...] a abordagem de questões sociocientíficas pode favorecer: a relação das 
experiências escolares em ciências com problemas reais; um maior interesse dos 
alunos pelo estudo de ciências [...]" Artigo – 8; Unidade: 4543 

"A necessidade de contextualização, para proporcionar uma compreensão maior dos 
conceitos químicos." Artigo 3 – Unidade: 953 

"[...] ineficácia e a inutilidade de tratar os conceitos químicos de forma fragmentada, 
longe de qualquer possibilidade de correlação tão necessária ao entendimento da 
ciência e da vida." Artigo 3 – Unidade: 1473 

Ainda dentro desse mesmo contexto, todos os autores destacaram o papel fundamental 

que exerce o professor dentro da sala de aula de Química na busca por um ensino e 

aprendizagem formadora de opinião e argumentativa. 

No que diz respeito à nossa busca pelos caminhos que a água percorre dentro da sala 

de aula conseguimos encontrar quatro categorias que se destacam e conseguem abranger 

grande parte dos conceitos que foram vistos nos nove artigos, segundo nosso entendimento. O 

primeiro é a “Poluição e a Conservação”, dentro dessa categoria encontramos além de 

conscientização muitas discussões á respeito da importância social que água tem na vida das 

pessoas. Os conceitos que surgem dessa categoria são muitos e extrapolam as preocupações 

relacionadas á preservação das fontes de água potável.  

Os conceitos químicos que fazem parte da categoria “Poluição e Conservação” da 

água estão dentro da Química Orgânica, Inorgânica e Físico-Química. Apenas citando como 

exemplo, se optarmos por explorar a Química Orgânica dentro dessa categoria, podemos 
                                                 
3 A identificação de ao lado da citação dos artigos, foi criado durante o processo de análise de forma a facilitar o 
processo de unitarização e posterior categorização na ATD. 
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abordar os mais diversos compostos que poluem as águas, sejam eles de origem doméstica, 

industrial ou oriundos da agricultura. E assim encontramos espaço para discutir quem são 

estes contaminantes, em que funções se enquadram, quais os seus impactos e como ocorre sua 

depuração, permitindo assim uma conexão até mesmo com os conceitos da Bioquímica. 

A segunda categoria destacada nos trabalhos analisados são as questões que cercam o 

“Ciclo Hidrológico”. Este é um assunto que nos permite explorar uma enormidade de 

conceitos químicos importantes, onde podemos circular por trocas energéticas, mudanças de 

estado, precipitação atmosférica, chuva ácida e pH, apenas citando alguns exemplos. Esta 

categoria pode ser explorada muito além do funcionamento desse ciclo, pois podemos chegar 

á questões de como o homem influencia este processo ou como a pressão e a temperatura 

atuam e se relacionam na atmosfera. Conceitos importantes como densidade, forças 

intermoleculares e convecção estão intrinsecamente ligados ao ciclo hidrológico, 

possibilitando ao professor uma grande oportunidade de contextualizar muitos conceitos 

teóricos. 

Quando vamos aprofundando os estudos nas categorias que encontramos dentro dos 

nove artigos, percebemos no final que todas estão interligadas de alguma maneira. Isso se 

reflete muito bem na terceira categoria: as “Anomalias da Água”, pois essas anomalias estão 

intrinsecamente relacionadas às questões que envolvem a “Poluição e Conservação” e 

também está vinculada à categoria do “Ciclo-Hidrológico”. Enfim, quando falamos em 

anomalias nos referimos á uma série de propriedades que transformam a água em uma 

substância bastante “peculiar” se comparada a outros hidretos. Também, estas características 

conferem a ela uma importância muito grande para a biodiversidade do planeta, fauna e flora, 

entendendo que enquanto espécie humana somos pertencentes a esse ambiente. Alguns 

conteúdos que podem ser explorados em sala de aula dentro da categoria das Anomalias são a 

densidade, o calor específico, a grande capacidade de dissolução de materiais, a alta 

polaridade, etc. Temos dessa forma uma infinidade de conceitos e temas que podem ser 

abordados dentro desse contexto, restando ao professor definir o momento certo de trabalhar 

cada uma dessas questões na sala de aula. 

A última categoria nos remete a uma atividade muito importante para população 

mundial e que nem sempre encontramos relacionada á água, esta categoria é a “Água na 

Agricultura”. Os artigos da QNEsc trazem a importância que ela desempenha nessa atividade 

e no crescimento vegetal, temos assim uma boa possibilidade de diálogo quando pensamos  
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na forma que ela participa desses processos e como podemos explorar esta categoria em sala 

de aula. A agricultura nos leva a uma série de discussões que envolvem questões sociais e 

conceitos químicos, pois podemos trazer a distribuição desigual das chuvas e dos alimentos 

para população, assim como discutir a osmose, a fotossíntese, a constituição das cadeias 

carbônicas nos vegetais, a fixação e o ciclo do carbono, a contaminação por agentes 

biológicos (fungos, bactérias, vírus, protozoários, microalgas) e agentes químicos como 

(agroquímicos clorados, fosforados, piretróides, metais-pesados), que certamente ocasionam 

problemas patológicos em diversas espécies animais e humanos. Vejamos o quão interessante 

é esta temática, pois podemos debater em sala de aula o ciclo do carbono tendo a água como 

tema gerador. 

Após a categorização das unidades obtidas e a (re)construção de significados em cada 

artigo, obtivemos uma série de temáticas e conceitos que possuem alguma relação com a 

água. Inicialmente existia a intenção de construir um mapa conceitual com todos os dados 

obtidos, cujo ponto de partida seria a água, de forma a compreender os caminhos que podem 

ser percorridos desde a escolha das temáticas chegando até os conceitos. Segundo Moreira 

(1997), mapas conceituais são diagramas que representam relações entre conceitos que 

desejamos expressar, não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e não 

obrigatoriamente incluem apenas conceitos, não implicam seqüência, temporalidade ou 

direcionalidade, nem hierarquias organizacionais ou de poder.  

Após a construção do mapa conceitual e antes da adição dos conectivos que buscam 

dar uma relação entre os conceitos e categorias, observamos que era possível ir além da 

verticalidade nessas ligações. Observamos a possibilidade de muitas outras inter-conexões, 

entre temas, conceitos e categorias, percebemos que existiam outros caminhos que poderiam 

ser traçados no mapa além daqueles que definimos inicialmente. Percebemos que não 

precisamos partir da temática central, que é a água, podemos escolher qualquer ponto de 

partida e chegaremos a um planejamento que estará girando em torno da água e que pode ser 

conduzido para qualquer direção dentro dos conceitos apresentados em nosso “mapa 

conceitual”.                                                                                                                                                                                                                               
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Figura 1: “Teia – conceitual” da água como tema gerador. 

No entanto, na Figura 1, foi impossível realizar todas as conexões que 

compreendemos existirem, pois a poluição gráfica tornaria a expressão visual 

incompreensível. Denominamos nosso mapa conceitual, devido a todas estas possibilidades 

de ligações que ele oferece como uma “teia-conceitual” da água, segundo os artigos da 

QNEsc e segundo nossa compreensão.       
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Aprendizagens (re)construídas nesse processo de pesquisa  

Buscamos assim compreender melhor os caminhos que a água apresenta dentro da sala 

de aula de Química tendo como corpus de análise a Revista Química Nova na Escola. E 

encontramos atrás da simplicidade dessa substância uma infinidade de possibilidades de 

explorar a água como tema gerador de conceitos químicos e também de diversos outros 

conteúdos que emergiram de cada categoria analisada, sejam eles atitudinais, procedimentais, 

didático-pedagógicos. Mais do que isso encontramos uma forte inter-relação com outras 

temáticas e que possibilitam trabalhar a água sob um ponto de vista diferente e 

contextualizado.  

A proposição de buscar novas maneiras de discutir os conceitos de um composto 

inorgânico como a água, relacionando com outras temáticas e outras substâncias com 

propriedades diferentes é desafiadora. Constitui-se numa problematização interessante no 

espaço da sala de aula, pois possibilita o surgimento de conteúdos que envolvem não apenas 

aspectos conceituais, mas também suscitam o diálogo e a discussão de temas abrangentes 

como escassez e poluição desse recurso. Nesse aspecto a água é o local onde os impactos se 

tornam mais evidentes e possibilita-se não apenas discutir as questões ambientais, mas 

também a forma como todos os compostos químicos interagem na natureza e onde estão estas 

intersecções, sejam eles gases, sólidos e líquidos; orgânicos e inorgânicos. A aposta na 

linguagem constitui-se categoria fundante do espaço da sala de aula, especialmente no sentido 

de compreender que professor e alunos aprendem coletivamente.  
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REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA A LUZ DOS CONTEÚDOS CURRICULARES: UMA 

EXPERIÊNCIA FORMATIVA E DESAFIADORA 
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Resumo   
Este artigo traz reflexões sobre a prática docente em ensino de ciências e biologia no período de vinte anos de 
docência na educação básica no interior da Amazônia. Busco por meio dos registros narrativos e fotográficos 
rememorar momentos que destaco como importantes no ato de educar. Discuto a prática a luz dos conteúdos da 
reforma Coll et al (1998) associado as ações profissionais, o contexto vivido e ainda os alunos. Nestes anos 
percebi que mesmo fazendo esforço para fazer diferente, ainda por vezes encontrava-me movida pela concepção 
tradicional, fruto de um sistema que converge para uma proposta curricular baseada na transmissão/recepção dos 
conteúdos. Por vezes, foi necessário trabalhar no campo da resistência para reconstruir cotidianamente um 
currículo mais participativo na escola. Isso se constituiu numa tarefa intensa, visto que envolve mais do que dar 
aulas, exige um compromisso com a prática social. 
 
 
Palavras-chave: Prática docente. Ensino de ciências. Conteúdos curriculares.  
 

 
 

REFLECTING ABOUT THE TEACHER PRACTICE IN  BASIC EDUCATION IN 
THE LIGHT OF CONTENTS CURRICULUM: A FORMATIVE AND 

CHALLENGING EXPERIENCE. 
 

 
Abstract  
This article reflects on my teaching practice in teaching Science and Biology in period of twenty years of 
teaching in basic education within the Amazon. I look through narrative and photographic records to remember 
moments that I detach as  important in the act of educating. I discuss the practice in the light of the contents of 
the reform according to Coll et al (1998) combining the professional actions, the context and the school 
community. In these years, I realized that even acting with effort to do otherwise, I found myself moved by the 
traditional conception, that is the result of a system that converges for a curriculum based on the 
transmission/reception of the contents. Sometimes,  it was necessary to work in the field of resistance to 
reconstruct daily a more participatory  curriculum in the school. This was an intensive task, since hat it involves 
more than teaching, because reuires a commitment to social practice. 
 
 
Keywords: Teaching practice. Science education. Curriculum 
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OS CONTEÚDOS: das possibilidades as ações pedagógicas 
 
 

Conhecimentos socialmente úteis? Atitude é conteúdo? Essas foram algumas 

indagações que fiz ao iniciar o processo de reflexão sobre a ação acerca dos conteúdos 

curriculares que vislumbra habilidades necessárias para o século XXI. Indagações que me 

levou rememorar situações de ensino na educação básica e a travar diálogo com alguns 

autores que abordam questões curriculares em especial Coll, et al (1998). Nesse ato reflexivo, 

tentarei explicitar algumas questões, iniciando pela minha compreensão sobre conteúdos 

factuais e conceituais, seguindo para os conteúdos procedimentais e atitudinais até chegar ao 

entendimento e reflexões sobre a forma de avaliação dos conteúdos a partir da perspectiva de 

ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. 

As reflexões subjazem da memória por meio de registros fotográficos e de registros 

narrativos remontando ao período de 1985 a 2005 ao trabalhar com a educação básica no 

interior da Amazônia, precisamente na Transamazônica nos municípios de Medicilândia e 

Altamira. Busco refletir a luz dos conteúdos da reforma Coll et al (1998) associado as ações 

profissionais e o contexto vivido, momentos que considerava como importantes na minha 

prática docente e na vida dos alunos. 

A atuação na educação básica em escolas públicas me permitiu conviver de perto 

com a realidade que caracteriza o ensino público na Amazônia e no Brasil. As condições 

precárias das escolas associadas à falta de recursos didáticos são fatores que provocam um 

desinteresse dos alunos e até mesmo dos professores. 

Os livros na época, que deveriam chegar às escolas eram insuficientes para atender a 

demanda de alunos, assim sendo utilizava-se de cópias, se configurava o principal 

instrumento de trabalho, embasando significativamente a prática docente. Assim, no decorrer 

do ano letivo trabalhava com conteúdos sugeridos pelo currículo oficial, refletido no livro 

didático, mesmo compreendendo que este não contemplava os anseios dos alunos, que 

procuravam à aplicabilidade dos conteúdos no seu cotidiano. 

Nesta perspectiva, diante das reflexões acerca de minha prática docente, tive o desejo 

– a partir de um novo/outro olhar - desenvolver, algumas atividades que contemplassem 

propostas diferenciadas de ensino e de aprendizagem através de projetos que estimulassem a 

investigação, interligando o ensino à pesquisa, possibilitando o desenvolvimento cognitivo, 

participativo e crítico dos alunos.  

Segundo Coll et al (1998, p.10) a visão tradicional de educação “[...] esteve 

associada historicamente a uma interpretação do ensino e da aprendizagem em termos de pura 
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transmissão e recepção, ou seja, com uma interpretação „transmissiva‟ e „cumulativa‟”. No 

entanto, foram realizados vários estudos na área da psicologia infantil e da psicologia do 

desenvolvimento na tentativa de criar uma concepção alternativa de ensino capaz de 

ultrapassar, ao menos em parte, a concepção tradicional que ainda permeia os processos de 

ensino.  

As aprendizagens que a formação continuada tem me proporcionado no âmbito dos 

conteúdos curriculares, me fez vivenciar um “momento charneira” (JOSSO, 2004, p. 44). Isso 

resultou em questionamentos críticos que nós – professores atuantes no sindicato - fizemos 

sobre a concepção tradicional de ensino e passamos a coadunar com a afirmativa de Coll et al 

(1998, p.11) que necessitamos “relativizar a importância dos conteúdos”. Para os autores a 

proposta curricular da reforma promove uma ruptura tanto com a concepção tradicional, 

quanto com a concepção alternativa de ensino, defendendo uma interpretação construtivista 

do ensino e da aprendizagem, destacando a importância dos conteúdos na Escola tornando-os 

mais abrangentes envolvendo além conceituais, os procedimentais e atitudinais.  

Os conteúdos específicos exerceram forte influência sobre meu dia-a-dia escolar, até 

o momento em que pude perceber a importância da formação do indivíduo como um todo, 

não apenas como uma “máquina de memorização e repetição” de conteúdos desconexos, que 

muitas vezes, pouco tem a ver com a sua realidade cotidiana, mas como sujeito que 

desenvolve atividades criativas.  

A partir da compreensão de que cada indivíduo é uma pessoa única, com uma 

história peculiar e que, portanto, cada um tem um significado idiossincrático de mundo, passei 

a resignificar a prática em direção a uma aprendizagem significativa, no esforço de 

proporcionar aos alunos espaços de construção de significados, atribuindo sentido ao processo 

de ensinar e aprender. Coll et al (1998, p.14) afirma que 
[...] a aprendizagem de conteúdos cumpre a função que lhe é determinada e que 
justifica a sua importância: contribuir para o crescimento pessoal dos alunos, 
favorecendo e promovendo o seu desenvolvimento e socialização.  
 

No início de minha formação, como enfatizei anteriormente, trabalhei por diversas 

vezes assuntos como simples aprendizagem de fatos, como por exemplo, os conceitos de 

célula, dos níveis de organização dos seres vivos, entre outros conteúdos, sem no entanto, 

permitir uma aprendizagem conceitual por parte dos alunos, desconsiderando os 

conhecimentos prévios dos mesmos. 

Ao longo das reflexões e discussões que travávamos na escola e no sindicato, percebi 

que precisava ousar, mesmo admitindo os desafios e uma luta interior entre as duas faces: a 
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face de um educador tradicional impregnado de uma formação positivista; e a face de um 

educador, por vezes aprisionado, mas sedento por libertar-se e promover mudanças 

significativas no seu processo de ensino. 

Neste sentido, concordo com Moraes e Mancuso, (2006 p. 31) quando afirmam que?  
Ir além do cognitivo pressupõe incluir nos conteúdos a serem trabalhados aspectos 
afetivos, atitudinais, éticos e de valores. Significa procurar atingir os sujeitos 
aprendizes em seu todo, não apenas no sentido de seus conhecimentos.  
 

Portanto, compreendo que agindo dessa forma, se consegue alcançar objetivos de 

desenvolver não somente conteúdos factuais, mas também conteúdos conceituais, haja vista 

que eles são complementares e não dissociados.  

Entendo hoje, que levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos é o 

primeiro passo para uma aprendizagem socialmente útil e, portanto, a apropriação de um 

conhecimento que tem mais significado para eles. Este é o fator fundamental da aprendizagem 

de conteúdos conceituais, ou seja, o sentido que damos aquilo que aprendemos.  

Atualmente compreendo que na tentativa de aplicar a aprendizagem conceitual aos 

alunos, desenvolvi ao longo desses anos de prática - de modo intuitivo e de certa maneira 

intrínseco ao meu ser - atividades que coadunam com minha outra/nova visão de educação 

que tenho hoje, porém sempre com a sombra do modelo tradicional que por vezes nos rodeia 

e nos faz recuar. No entanto, ao realizar trabalhos com projetos, indo a campo e nos 

laboratórios de Biologia e de Informática me sentia liberta por proporcionar aulas 

diferenciadas que dava mais sentido na vida dos alunos. 

Mesmo diante dos obstáculos posso dizer que por vezes – levada pela emoção – 

ousei, tentei e, que, como resultado, consegui realizar alguns projetos que marcaram a minha 

vida e a vida de alunos. Acredito que nessas práticas atingi êxito no processo de ensinar, 

valorizando conhecimentos prévios e atribuindo significados ao que estava sendo proposto, 

através da participação e do engajamento dos alunos. 

Novamente ao mergulhar em lembranças profissionais, compreendo que vivi 

momentos positivos no que se refere aos conteúdos conceituais, como nas aulas de laboratório 

(improvisado) e nas aulas de campo, que representam um espaço propício para dar valor à 

bagagem de conhecimentos que o aluno traz e que são valorizados nestes espaços de ensino. 

Sinto satisfação em relembrar de uma escola em que atuei. Possuía uma área bastante 

arborizada, então, aproveitávamos por vezes este espaço para estudar os vegetais existentes e 

sua interação com o ambiente, aplicando assim os conteúdos factuais, conceituais e 

procedimentais. É interessante destacar que os pais dos alunos auxiliavam na manutenção da 
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horta escolar, facilitando a compreensão do processo de cultivo dos vegetais e da época da 

colheita adequada ao clima de nossa região e muitos desses pais também eram alunos dessa 

escola no período noturno, trazendo consigo um acervo de conhecimentos que enriqueciam as 

aulas, dando um novo sentido ao aprendizado. 

Falar em conteúdos procedimentais para mim é ao mesmo tempo uma nova 

aprendizagem como prática já vivida, uma vez que no período de minha formação inicial, não 

ter tomado conhecimento dos conteúdos como fazem Coll et al (1998) com tamanha 

propriedade, já que o foco central na época eram os conteúdos factuais e conceituais. Prática 

já vivida porque mesmo sem o domínio teórico dos tipos de conteúdos escolares acreditei que, 

de algum modo, conseguia em minhas práticas, desenvolver o conhecimento de conteúdos 

procedimentais com os alunos. 

O alicerce de minha formação básica e inicial instituiu modelos, métodos, rotinas e 

técnicas pedagógicas que acabam por orientar as ações em sala de aula. Nessa perspectiva, ao 

refletir sobre minha prática docente, é possível dizer que por várias vezes trago em primeiro 

plano os conteúdos factuais e conceituais em detrimento dos conteúdos procedimentais e 

atitudinais, quando os temas abordados são abstratos do qual fazemos uso de modelos para 

auxiliar a compreensão do conceito. Isso me faz entender que em alguns momentos ao longo 

de minha prática, ao invés de construirmos os conhecimentos junto com o aluno, 

possibilitando a aprendizagem significativa, do saber fazer, acabamos por induzi-lo na 

reprodução do fazer, à medida, em que trazemos conceitos e fatos prontos e acabados sem que 

o mesmo reflita, o porquê e o como. 

O saber fazer, intenção dos conteúdos procedimentais, consiste em operar com os 

objetos e as informações de modo que as interpretações das informações possam ser 

transformadas em procedimentos cognitivos para a execução de estratégias na realização de 

tarefas futuras, ou seja, saber fazer é, sobretudo, ser capaz de transferir procedimentos 

pontuais em procedimentos mais gerais para serem utilizados em outras situações de 

aprendizagem. É segundo Coll et al (1998) ensinar para o que não sabe. 

Daí se percebe, a partir do estudo realizado, o quanto o saber fazer é fundamental 

para a sociedade do século XXI. A velocidade acelerada das informações e como elas 

influenciam diretamente nas mudanças tecnológicas e organizacionais, nos fazem crer cada 

vez mais, que os conhecimentos procedimentais são imprescindíveis para a usabilidade e 

aplicabilidade desses conhecimentos em situações diversas. Coll et al (1998, p. 81-82) sugere 

que as escolas devem enfatizar em seus conteúdos curriculares o trabalho com procedimentos 

ressaltando as habilidades ou estratégias cognitivas, 
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[…] já que são ferramentas muito potentes da cultura humana – são como os braços 
da mente, como os instrumentos do pensamento – através das quais temos acesso a 
metas superiores. Facilitar o acesso dos alunos a esses bens transforma-se numa 
tarefa que os centros escolares devem assumir como prioritária no trabalho com 
procedimentos. 
 

É importante deixar claro que os procedimentos do qual desejei que os alunos 

aprendessem, não são metodologias ou técnicas que eu como professora realizei ou presumi 

para direcionar as tarefas. Está muito mais além, se referem propriamente aos conteúdos que 

deveriam ser aprendidos pelos alunos. Esses conteúdos têm valores em si mesmos e tem como 

característica servir como meio para a aprendizagem de noções ou conceitos. 

Desse modo, coaduno com Coll et al (1998, p. 94) quando dizem que ter a intenção 

pedagógica de aprender a saber fazer, tornam as relações teoria e prática, conhecimento e 

aplicação, não mais uma relação dicotômica, mas de “envolvimento necessário para garantir 

que a aprendizagem seja significativa e completa”. Trata-se, portanto de nós professores e 

escola, reconhecermos a importância dos procedimentos como mediadores de aprendizagens. 

Além dos conteúdos procedimentais, os autores também ressaltam os conteúdos 

atitudinais para a aprendizagem do sujeito do século XXI. Na ocasião, quero evidenciar que 

apesar de estar em crise de identidade profissional, no sentido de lutar constantemente contra 

o que me tornei – professora formada pela concepção positivista – explicitarei a seguir 

algumas ações docentes que considero pedagógicas por entender que nesses instantes meus 

alunos aprenderam conteúdos atitudinais. 

Para mim o ensino de Ciências e de Biologia vai além da descrição, da capacidade de 

analisar, explicar e prever. Neste ensino está presente também o contexto loco regional e 

habilidades interativas de convivência social. Isso foi possível quando desenvolvi projetos de 

iniciação científica, mesmo sem recursos, porém possibilitado pelo acesso e interação com 

órgãos, instituições e a sociedade civil organizada.   

Para dar conta do conteúdo estabelecido no currículo oficial e trabalhar ensino com 

pesquisa, sem, contudo, deixar de lado o currículo oficial e a necessidade da construção de um 

currículo deliberativo, no qual o aluno passa a ser o protagonista na construção de 

conhecimentos significativos tive que enfrentar alguns desafios, como: a) tornar os conteúdos 

interessantes, aproximando-os de questões atuais e da vivência dos alunos, porque em muitos 

casos os conteúdos têm perdido sua relevância, ao serem retratados apenas como algo 

necessário e obrigatório; b) integrar os diversos conteúdos, pois um amontoado de várias 

informações sem relação entre si não é, de fato, conhecimento; c) aproximar a escola do 

mundo do trabalho, da cidadania e da comunidade, para que ela não se transforme num 
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cárcere em si mesmo e sem vida; d) enfrentar a característica propedêutica que predomina no 

ensino médio, servindo apenas como trampolim para o ingresso à universidade, centrando a 

aprendizagem em conteúdos específicos por disciplinas; e) criar alternativas para ultrapassar 

as precárias condições de trabalho, como: falta de biblioteca, laboratórios, materiais didáticos 

e paradidáticos. 

Apesar dos desafios supracitados e de sermos regidos por diretrizes legais, coube a 

um grupo reduzido de professores pensarem em concepções outras que pudessem direcionar 

nossas práticas curriculares por caminhos diversos, resignificando-as, sendo possível 

aproveitar espaços de autonomia - restritos, relativos, mas sempre presentes – para exercer a 

contra-hegemonia.  

Como já citei anteriormente, a precariedade das escolas em que atuei me levou a 

explorar outros espaços fora do ambiente escolar, mais comumente conhecido como espaços 

alternativos de ensino, que são percebidos por mim como espaços pedagógicos 

complementares onde emergem novas oportunidades para a aquisição de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Esses espaços - ruas, lixões, roçados, queimadas, riachos entre outros - se 

configuram em locais que favorecem a reflexão, haja vista que extrapolam os muros da 

escola, e também ultrapassam a formalidade dos currículos tradicionais. Atualmente percebo 

que nesses locais os conteúdos atitudinais se efetivam com mais propriedade, pois os alunos 

vivenciam in loco situações que os sensibilizam exercendo um poder de reflexão que pode 

conduzi-lo a mudança de atitude.  

Os trabalhos ali desenvolvidos tinham por objetivo ampliar práticas que levassem em 

consideração as relações locais de vizinhança, que são fundamentais para o desenvolvimento 

de uma cidadania solidária, como reporta Héber-Suffrin (1998, p. 235), “saber habitar a sua 

cidade, a sua turma, a sua escola, a sua rede social, o seu país, o seu planeta!”. Um saber 

habitar social, político e afetivo com os outros, mobilizando, informando, buscando 

desenvolver um trabalho que abarcava vários territórios não apenas o geográfico, mas também 

sociais, culturais, políticos e educativos. Isso é dar significado para o pleno desenvolvimento 

da cidadania no contexto educacional. 

Neste sentido, procurei desenvolver projetos com intencionalidades claras e firmadas 

num currículo deliberativo, e para isso, foi necessário derrubar muros invisíveis que 

separavam a escola da comunidade, acreditando que em termos práticos, não devemos falar de 

impactos ambientais, de violência sem assumirmos algum tipo de compromisso prático pela 

sua minimização. Percebo atualmente que esta foi a forma que encontrei para 
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possibilitar/vivenciar ensino de conteúdos atitudinais. Como educadora, na época, senti o 

dever de orientar os jovens se não os quisesse, em pouco tempo, desesperançados, céticos e 

subsequentemente cooptados. Assim sendo envolvia os alunos em projetos de ensino com 

pesquisa e debates ocorridos na comunidade que resultavam em abaixo-assinados de alunos, 

professores e pais, posteriormente enviados a parlamentares. 

Acredito que se nos restringirmos somente a debates sem atitudes, as opiniões 

poderão ficar condenadas à morte por inatividade, pois parto do princípio de que não temos o 

direito de falar da opressão política, de execuções ocorridas no campo e cidade, se não 

possibilitamos ao nosso aluno que escreva a sua carta protestando contra a impunidade - algo 

de certa forma comum no estado Pará. 

Coll et al (1998, p. 132) elucidando a atitude como conteúdo a ser de fato efetivado 

na escola, traz uma citação de Kelman (1978) que convêm transcrever “A mudança atitudinal 

é estimulada quando o indivíduo enfrenta uma discrepância entre uma atitude sua e algum 

novo elemento de informação”. Percebi isso ao trabalhar contra o preconceito, quando 

aproximei alunos dos setores organizados da sociedade que lutam pelo fim de preconceitos 

(contra a mulher, o negro, o índio, entre outros). Sentíamos necessidade de ouvir as vozes 

(direto da fonte), nos sensibilizarmos com elas e optarmos com elas, somando esforços 

ordenados por uma vida de pleno significado fraterno, no sentido de assumir as diferenças que 

nos identificam com esses grupos sociais.   

Parece ser este o mesmo sentido dado por Coll et al (1998, p. 164), quando afirma 

que “Se não se estabelecem conexões entre o que acontece „fora‟ e as atividades cotidianas 

dentro da sala de aula, estará sendo exigido dos alunos um esforço extra para encontrar e criar 

vínculos entre a escola e o resto da sociedade”.  

Daí a importância de trabalhar em ambientes que permitem ver, tocar e aprender 

fazendo, contribuindo principalmente no desenvolvimento dos conteúdos procedimentais e 

atitudinais, tendo em vista que os trabalhos por nós realizados nestes ambientes nos 

possibilitou a aprendizagem de uma série de atitudes, como por exemplo: participação nas 

atividades de pesquisa e recreativas realizadas, atitude de diálogo e debate com respeito às 

opiniões dos colegas, cumprimento a tomada de decisões estabelecidas no grupo de estudo, 

responsabilidades nas atividades práticas realizadas em equipe, respeito às diversidades 

étnicas, sociais e culturais, entre outras atitudes não possíveis de mensurar.  

Vale ressaltar que essas atividades, especialmente os debates e as assembléias das 

quais participavam ativamente os alunos envolvidos, se configuram num meio excelente para 

incorporar crenças, fomentar atitudes e proporcionar a “colocação em prática” das normas 
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estabelecidas pelos próprios cidadãos. Compreendo, apoiada em Coll et al (1998 p. 136), que 

“[...] a valoração que cada indivíduo faz do que lhe é ensinado, da maneira como lhe é 

ensinado, e de quem lhe ensina influi de forma decisiva no que há de aprender”, por exemplo, 

quando procurei desenvolver aulas de biologia associadas ao incentivo do protagonismo 

juvenil, estava desenvolvendo atitudes de solidariedade, tendo em vista, que durante o ano 

letivo incentivava, formava e acompanhava grupos de alunos voluntários que em seu contra 

turno da escola atuavam como agentes ambientalistas ou monitores de informática, auxiliando 

outros alunos que se encontram na fase inicial dos referidos processos.  

Estes alunos mais “experientes” se sentiam motivados e passavam a organizar e 

realizar durante o ano letivo oficinas e atividades de educação ambiental e de uso das 

tecnologias, objetivando o desenvolvimento desse conhecimento a outros adolescentes do 

ensino fundamental e médio. Tais atividades foram realizadas e, ao mesmo tempo, articuladas 

à construção de pequenos projetos de inserção ambiental na comunidade.  

Para mim quando se fala em “educação na Amazônia”, está incluído o compromisso 

de criar uma consciência sócio-ecológica no chão onde se vive; no nosso jardim, no ambiente 

de nossa escola/universidade, na nossa cidade, na propriedade (grande ou pequena), pois 

entendo que é aí que se insere a dimensão social do ensino. 

Tal postura tem proporcionado uma consciência ecológica, desenvolvida através de 

atividades com alunos que levam a estabelecer vínculo amoroso e direto com a natureza, uma 

relação do jovem com a vigilância ambiental de praias, praças, no qual estavam 

frequentemente realizando atividades com apoio da Secretaria de Meio Ambiente. Essas 

ações, em sala de aula, impulsionam reflexões sobre o concreto dava consistência e 

credibilidade à reflexão que se manifesta na aquisição de um novo olhar e uma nova postura 

frente às questões socioambientais. 

As razões que me levava/leva a atuar – mesmo que pontual - no ensino, é 

impulsionada pela tentativa de: a) programar um ensino direcionado a investigação da 

realidade. A realidade servindo como ponte entre o conhecimento do cotidiano e o científico, 

conduzindo o educando ao conhecimento sistematizado – teórico científico, visando o estudo 

da realidade loco-regional, através da contextualização dos conteúdos intensificando o elo 

entre escola e comunidade; b) suprir a carência de recursos pedagógicos, mantendo parcerias 

com instituições, ONGs e fundações, buscando intensificar aulas práticas em laboratórios e de 

campo; c) aproximar os alunos dos debates regionais, a exemplo, do desenvolvimento social 

sustentável participativo, proposto pela Sociedade Civil Organizada que visa o fortalecimento 

do homem na terra, tendo como base a agroecologia; d) propiciar o incentivo ao protagonismo 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 824



juvenil, o direito não somente a ter acesso a informações, mas também de participar no 

processo de tomada de decisões; e) permitir que os alunos tenham acesso a uma nova forma 

de estudar os conteúdos e relacioná-los com o seu cotidiano. 

Compreendo que não somente no espaço escolar acontece a aprendizagem de 

conteúdos procedimentais e atitudinais, mas este espaço se configura num terreno fértil, 

devido atuarem neste contexto uma diversidade de relações, locus de intensas oportunidades 

de aprendizagem por se constituir um espaço narrativo privilegiado, tendo em vista que a 

escola é um lugar de aprendizagem e convivência social e pode oferecer a quem nela ingressa, 

não apenas um espaço físico e organizacional, mas também, e, sobretudo, um espaço 

relacional, de convivência, cooperação e de resolução de conflitos. Assim, enfatizando o que 

deve ser ensinado na escola, Coll et al (1998, p.14) destacam alguns aspectos  que podem ser 

contemplados na escola, tais  como: 
[...] certas estratégias ou habilidades para resolver problemas, selecionar a 
informação pertinente em uma determinada situação ou usar conhecimentos 
disponíveis para enfrentar situações novas ou inesperadas; ou, também, saber 
trabalhar em equipe, mostrar-se solidário com os colegas, respeitar e valorizar o 
trabalho dos outros ou não discriminar as pessoas por motivos de gênero, idade ou 
outro tipo de características. 
 

Ao fazer tais considerações é oportuno lembrar Coll et AL (1998 p. 147) quando 

descreve que “A atração exercida pela figura do professor em seus alunos e o estabelecimento 

de laços afetivos positivos facilitará a imitação de suas atitudes pelos alunos”.  

Os alunos observando o professor ou a professora aprendem através de situações que 

não experimentaram diretamente, mas que lhes servem como modelo, possibilitando antecipar 

possíveis experiências tanto agradáveis como desagradáveis, agindo como reforços que 

proporcionam reflexões, que marcam as pautas de conduta e transmitem os critérios que 

justificam os comportamentos diante de situações problemas.   

Concordo com Silva (1995), quando descreve o currículo como sendo, um núcleo 

que corporifica o conjunto de todas as experiências cognitivas e afetivas proporcionadas a 

estudantes nas escolas, podendo ser tratado como um espaço conflituoso e ativo de produção 

cultural e que os sentidos, as significações e os sujeitos são produzidos e se produzem não 

tanto no conteúdo que se transmite, mas pelo que nos é feito e pelo que fizemos com o que 

nos transmitiram. 

Dessa forma, busco explicitar minha compreensão hoje sobre os conteúdos 

atitudinais, através de algumas ações que pratiquei no decorrer de minha vida profissional. 

Então, não poderia encerrar esta narrativa sem abordar o quesito avaliação na perspectiva dos 

conteúdos balizando os limites e as possibilidades de minha prática docente. 
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No início de minha experiência pedagógica, entendia a avaliação como uma relação 

de poder entre avaliador e avaliado, vivenciada como uma relação de dominação, exercida 

para não perder a autoridade em sala de aula. 

Nesse processo, desaparece o debate, a polêmica, as diferentes leituras do mesmo 

texto, o exercício da dúvida e do pensamento divergente, a sala de aula tornava-se um espaço 

de repetição, sem possibilidades de criação. 

A partir das reflexões e ações diferenciadas, comecei a experimentar novas práticas e 

observava que o prazer de aprender desaparecia quando a aprendizagem era reduzida a provas 

e notas. Passei então a assumir - ainda numa constante luta interna – a avaliação levando em 

conta o erro, que fornece pistas sobre o modo como cada um se encontra organizando o seu 

pensamento, configurando-se em um momento propício para iniciar um processo de 

construção de conhecimentos. Tentei identificar isso através de mapas conceituais que 

indicam a forma como os alunos articulam seus diversos saberes com as múltiplas 

interpretações dos conteúdos.  

Com as aprendizagens que adquiri colaborativamente, precisei reconstituir o olhar 

avaliativo, tendo em vista que a questão da avaliação vai além do conhecimento, passa a ser 

também de sentimento, tendo em vista que o fazer pedagógico do cotidiano não pode se 

vincular apenas ao aprendido, assim sendo a avaliação passa a assumir uma prática que acolhe 

os atos e ações como eles são, sem a prerrogativa de julgar, mas para dar curso a 

aprendizagem. 

É necessário buscar uma relação de equilíbrio entre o que se quer ensinar e o tipo de 

comportamento do indivíduo em sociedade, em se tratando de crianças e jovens em processo 

de formação, de dar prioridade para a aquisição de habilidades, de hábitos fundamentados em 

ações construtivas, deixando o domínio da terminologia científica, a exemplo a taxonomia, 

para o momento em que essa se mostrar necessária, (HOFFMANN, 2005).  

Portanto, considero que a linguagem e as ações passaram a ser ferramentas eficazes 

no processo avaliativo, bem como outros indicadores não-verbais das atitudes, como os gestos 

faciais e corporais, silêncio, olhares, entre outros. A partir dessa nova ótica, senti a 

necessidade de mudar, gradativamente, de uma avaliação tradicional de atribuição de notas, 

para a inserção de processos de escalas avaliativas, num percurso democrático, estabelecido 

no contrato pedagógico, no qual os critérios avaliativos são discutidos e eleitos previamente, a 

partir da discussão com os alunos, como por exemplo, a participação nas tarefas propostas, 

assiduidade, responsabilidade na execução das atividades, entre outros critérios subjetivos, 

incluindo também a auto-avaliação.  
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Arrematando Possibilidades 

 

Diante de todas as experiências expostas nesse texto e, ainda de saber que ora erro, 

ora acerto em minhas ações nos diversos contextos que vivencio, não gostaria de ser vista 

como professora ingênua ou utópica ao desconsiderar o quadro global no qual se situam as 

propostas curriculares.  

Muitas vezes subverti, trabalhei no campo da resistência para reconstruir, 

cotidianamente, um currículo mais participativo e deliberativo na escola, pois defendo que, 

ensinar ciências é mais que promover a fixação dos termos científicos, é privilegiar situações 

de aprendizagens que possibilitem ao aluno a formação de sua bagagem cognitiva, afetiva, 

procedimental e atitudinal. A construção dessas situações se tornou para mim uma tarefa 

árdua, devido o contexto vivenciado, porém prazerosa, visto que envolveu mais do que dar 

aulas, exigiu um compromisso ainda maior, o de ser profissional dedicada, criativa, 

articuladora e subversiva. 

Ao refletir e buscar compreender minha prática associada aos tipos de conteúdos 

escolares mais profundamente nesse momento de (auto)formação, me permito dizer que 

planejar e desenvolver atividades que favoreçam as inter-relações entre os conteúdos factuais, 

conceituais, procedimentais e atitudinais é realmente um constate desafio, principalmente para 

mim que tive uma formação tecnicista. 
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Resumo 
As crescentes pesquisas sobre a qualidade das coleções didáticas mostram que os livros ainda apresentam 
problemas relacionados aos conceitos empregados no entendimento dos processos evolutivos, principalmente em 
relação à diversidade animal. Uma possibilidade real da abordagem evolutiva é a utilização de filogenias no 
ensino dos tópicos de zoologia. Esta pesquisa analisou 14 livros didáticos de Ciências e Biologia, quanto à 
presença e relevância dada ao tema Sistemática Filogenética. Os resultados obtidos sugerem uma reformulação 
de alguns exemplares desse recurso didático para facilitar o processo de ensino/aprendizagem. 
 
 
Palavras-chave: Livro didático. Zoologia. Evolução Biológica. 
 
 
 
Abstract 
The growing research on the quality of textbooks collections shows that these books stills have problems related 
to the concepts employed in the understanding of evolutionary processes, especially in relation to animal 
diversity. A real possibility of the evolutionary approach is the use of phylogenies in teaching the topics of 
zoology. This research analyzed 14 textbooks of Science and Biology, as the presence and importance given to 
phylogenetic systematics. The results suggest a reformulation of some examples of this teaching resource to 
facilitate the teaching / learning. 
 
 
Keywords: Textbook. Zoology. Biological Evolution. 
 
 
 
Introdução 
 
 Como é abordada a relação entre diversidade animal e evolução nos livros didáticos? 

Conhecer algumas explicações sobre a diversidade das espécies, seus pressupostos, seus 

limites, o contexto em que foram formuladas e em que foram substituídas ou complementadas 

                                                 
* O artigo reflete parte do projeto de mestrado desenvolvido por Cadidja Coutinho sob orientação da Dra. Marlise Ladvocat Bartholomei-
Santos, Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências – Química da Vida e Saúde, Universidade Federal de Santa Maria. 
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(marliselbs@gmail.com) 
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e reformuladas, permite a compreensão da dimensão histórico-filosófica da produção 

científica e o caráter da verdade científica (Brasil, 1999). 

Por tradição, grande parte dos currículos brasileiros encontra-se presa a esquemas de 

classificação biológica baseados em categorias que se fundamentam nas semelhanças 

morfológicas entre as espécies. Os seres vivos são apresentados a partir de agrupamentos da 

Sistemática (reinos, filos ou divisões, classes, gêneros etc.), enfatizando-se a descrição de sua 

morfologia e fisiologia. Extensa nomenclatura está no cerne destas propostas curriculares 

(Brasil, 1998). Nelas, as classificações são tomadas como unidades estanques, 

desconhecendo-se os atuais debates científicos deste campo de conhecimentos e as novidades 

evolutivas. 

No entanto, com o advento da Teoria Evolutiva baseada nos trabalhos de Charles R. 

Darwin e Alfred R. Wallace, a história evolutiva e as relações de parentesco entre os seres 

vivos baseadas na ancestralidade comum (que podem ser representadas através de Filogenia 

ou Cladogramas), fruto da seleção natural, passa a ter maior importância, uma vez que o seu 

uso pode ser tratado como base de um moderno sistema de classificação (Simpson, 1971; 

Guimarães, 2005), de forma a considerar a diversidade biológica como resultado do processo 

evolutivo. Desde então, um dos objetivos da Biologia é investigar as relações filogenéticas 

entre os seres vivos. 

 

Referencial Teórico 

 

Sistemática Filogénetica 

 

  A Sistemática é a ciência que busca formas de se interpretar a diversidade biológica e 

tem como principais problemas: a descrição da biodiversidade, a busca por padrões ou ordem 

na diversidade, a compreensão dos processos responsáveis pela formação da diversidade e 

apresentação de um sistema geral de classificação (Roma e Motokane, 2011). 

Um cladograma de animais, por exemplo, auxilia na exposição do que muda e do que 

se mantém conservado na embriologia desses organismos ou na sua estrutura morfológica 

geral. Dessa maneira, a “árvore da vida” funciona como um guia para a preparação e 

apresentação dos conteúdos, associando o reconhecimento da diversidade biológica ao 

processo evolutivo que afeta todos os aspectos do mundo natural (Santos e Calor, 2007). 
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No Brasil, algumas tentativas de introduzir o ensino de Sistemática Filogenética na 

Educação Básica têm ocorrido no Ensino Médio (Amorim, 2005; Amorim et al, 2001; Lopes; 

Ferreira e Stevaux, 2007) e fundamental (Schuch & Soares, 2003) com ótimas perspectivas de 

ensino, quando utilizadas como eixo centralizador da discussão da biodiversidade.  

Nesse sentido, o conteúdo zoológico fornece uma excelente oportunidade ao professor 

para exercer a ponte necessária entre os conceitos biológicos e as questões evolutivas. 

Outro ponto de crítica refere-se ao fraco envolvimento de profissionais das áreas de 

Zoologia pura e aplicada na produção, análise e discussão do material didático utilizado nos 

ensinos fundamental e médio (Vasconcelos e Souto, 2003).   

O livro didático é a ferramenta de ensino-aprendizagem e suporte para a organização 

do currículo na maioria das instituições de ensino fundamental e médio do Brasil. Portanto, 

para poder exercer seu papel junto à escola, esta ferramenta precisa estar atualizada, ser uma 

“fonte viva de sabedoria” (Núñes et al., 2003) e, concomitantemente, ter um papel decisivo 

para reduzir, ou mesmo eliminar, o abismo entre Ciência e cidadania (Loreto e Sepel, 2003). 

Em função dessa reconhecida utilização de livros didáticos no ensino, escolhemos 

critérios de avaliação dos livros de Ciências e Biologia, utilizando como modelo o conteúdo 

zoológico, com ênfase na Sistemática Filogenética, buscando identificar se o texto trazido por 

eles retrata questões relacionadas à diversidade animal e evolução.  

Embora grande parte da responsabilidade pela definição dos critérios de avaliação do 

livro didático ainda recaia sobre o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

consideramos que a comunidade científica deve participar na sugestão de novas abordagens 

sobre a avaliação do material de apoio didático. Assim, o nosso objetivo foi avaliar livros 

didáticos de Ciências e Biologia quanto ao seu conteúdo envolvendo Zoologia, a fim de 

verificar se há uma abordagem filogenética para auxiliar na compreensão do processo 

evolutivo e da origem da biodiversidade animal.  

 
Materiais e métodos 
 
 
Amostra dos livros didáticos 
 

A escolha dos livros didáticos de Ciências e Biologia baseou-se no material aprovado pelo 

PNLD e Programa Nacional do Livro de Ensino Médio (PNLEM), criado pelo Ministério da 

Educação (MEC) do Brasil. Além disso, o critério para essa seleção foi a disponibilidade dos 

livros, em uma biblioteca de uma escola pública estadual, para consulta e estudo dos 
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professores. São 8 livros de 7º ano do ensino fundamental e 6 livros para o ensino médio, 

listados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 
Tabela 1. Lista de livros de Ciências selecionados e analisados. 

 
CÓDIGO OBRA AUTOR EDITORA 

C1 Ciência e Interação ALICE COSTA Positivo 
C2 Ciências FERNANDO GEWANDSZNAJDER Ática 
C3 Ciências CARLOS BARROS 

WILSON ROBERTO PAULINO 
Ática 

C4 Ciências BJ MARCELO JORDÃO 
NÉLIO BIZZO 

Editora do Brasil 

C5 Ciências Naturais 
Aprendendo com o 

cotidiano 

EDUARDO LEITE DO CANTO Moderna 

C6 Ciências Natureza & 
Cotidiano 

CARLOS KANTOR 
JOSÉ TRIVELLATO 

JÚLIO FOSCHINI LISBOA 
MARCELO MOTOKANE 

SILVIA TRIVELLATO 

FTD 

C7 Ciências Novo Pensar DEMÉTRIO GOWDAK 
EDUARDO MARTINS 

FTD 

C8 Projeto Araribá - Ciências EDITORA MODERNA Moderna 
 

 
Tabela 2. Lista de livros de Biologia selecionados e analisados. 

 
CÓDIGO OBRA AUTOR EDITORA 

B1 Bio vol. único SÉRGIO ROSSO 
SÔNIA LOPES 

Saraiva 

B2 Biologia vol. único ANTÔNIO CARLOSPEZZI 
DEMÉTRIO OSSOWSKI GOWDAK 

NEIDE SIMÕES MATTOS 

FTD 

B3 Biologia para A Nova Geração 
vol. 2 

V. MENDONÇA 
J. LAURENCE 

Nova Geração 

B4 Biologia vol. único GILBERTO RODRIGUES MARTHO 
JOSÉ MARIANO AMABIS 

Moderna 

B5 Biologia Hoje vol. único FERNANDO GEWANDSNAJDER 
SÉRGIO DE VASCONCELLOS 

LINHARES 

Ática 

B6 Novas Bases da Biologia vol. 2 NÉLIO BIZZO Ática 
 

Estes autores e obras serão referidos neste trabalho por um código de acordo com as 

tabelas anteriores. 

 

Procedimentos de análise 
 
 

A análise foi realizada com ênfase no tema Sistemática Filogenética com o auxílio de 

uma ficha de avaliação para a coleta de dados. Os conteúdos básicos de Zoologia nesses livros 

foram analisados de acordo com critérios qualitativos referentes à compreensão do assunto e 

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 831



 
 

quantitativos, como número de páginas e exercícios, considerados relevantes e referentes à 

apresentação do tema. 

Os itens utilizados foram organizados de uma maneira que fosse possível subdividir os 

livros didáticos e, assim, facilitar a análise. Os textos dos livros foram avaliados quanto à 

presença do conteúdo, proporcionando uma organização na apresentação do conteúdo 

zoológico; se havia propostas de sugestão de textos complementares, importantes para uma 

abordagem mais prática do assunto; se os exemplos utilizados eram apresentados de forma 

clara, objetiva e interligada ao tema, levando os alunos a perceberem e entenderem a 

importância das Filogenias; e, por fim, se era abordada uma relação entre diversidade animal 

e evolução no ensino de Zoologia. 

Os dados coletados foram então analisados e agrupados em planilhas, assim como na 

forma de gráficos para uma melhor visualização dos resultados. Foram utilizados gráficos que 

mostrassem, de forma clara, a distribuição e as tendências dos dados, facilitando o 

entendimento da análise. Os seguintes critérios foram observados na avaliação dos livros 

acerca do tema Ensino de Sistemática Filogenética: presença do conteúdo; número de páginas 

(total e destinadas à zoologia e filogenética); representação de hipóteses filogenéticas 

(quantidade e com legendas adequadas, claras e explicativas); presença de leituras 

complementares e exercícios sobre o assunto. 

O desenvolvimento da pesquisa de cunho qualitativo ocorreu com base no método de 

análise de conteúdo. Segundo Bardin (2000), este método envolve um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações entre os homens, dentre elas, a da linguagem escrita, por que estas 

são mais estáveis e constituem um material objetivo o qual podemos consultar quantas vezes 

forem necessárias. A análise de conteúdo se constituiu em: pré-análise e separação dos livros 

a serem analisados; exploração do material selecionado e tratamento dos resultados; e, 

inferência e interpretação. 

Esta pesquisa avalia dados sobre a utilização de filogenias em livros didáticos de 

Biologia, nas seções dedicadas à Zoologia, porém não atribui julgamento de valor quanto aos 

procedimentos de escrita e elaboração dos textos e de outros aspectos, como a qualidade das 

figuras. 
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Análise e discussão 

 

Apesar dos avanços tecnológicos e da enorme variedade de materiais curriculares, 

atualmente disponíveis no mercado, o livro didático, continua sendo o recurso mais utilizado 

no ensino de ciências. Essa centralidade lhe confere estatuto e funções privilegiadas na 

medida em que é através dele que o professor organiza, desenvolve e avalia seu trabalho 

pedagógico de sala de aula. Para o aluno, o livro é um dos elementos determinantes da sua 

relação com a disciplina (Carneiro et al., 2005).  

A seleção dos textos a serem analisados evidenciou que, nos livros didáticos o estudo 

das relações filogenéticas entre a diversidade animal se resume, em geral, a uma abordagem 

bastante breve. Roma e Motokane (2011), em estudo da classificação biológica nos livros 

didáticos, constataram que na maioria das obras uma possível abordagem filogenética estaria 

restrita aos Reinos Plantae e Animalia. 

A vantagem do uso da sistemática filogenética seria, em princípio, permitir uma 

abordagem comparativa da vida e diminuir a distância entre os seres vivos, fornecendo 

subsídios para a compreensão da diversidade biológica. Assim, bastaria saber quando 

determinados caracteres surgiram, ao invés de memorizar todos os caracteres de todos os 

grupos, como se não houvesse qualquer ligação entre eles (Rodrigues et al., 2011). 

O espaço total por número de páginas destinadas ao assunto Filogenias em cada 

exemplar variou de 0 a 13,33% em relação a todo o conteúdo de zoologia presente no livro 

(Tabela 3). Observa-se também que entre os livros de Ciências para ensino fundamental 

apenas um exemplar não abordou o assunto, os demais trataram do tema junto às explanações 

sobre diversidade animal ou em capítulos que antecedem essa parte do conteúdo, como em 

classificação biológica ou evolução dos seres vivos.  Assim, se considerarmos que se a 

disciplina de Ciências para ensino fundamental tem como objetivos concebidos para o aluno o 

desenvolvimento de competências que lhe permitam conhecer e compreender o mundo e atuar 

como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e 

tecnológica (Brasil, 1998), a abordagem do tema Sistemática Filogenética mostrou-se 

relevante durante a elaboração da obra pelos autores e compatível ao nível de 

desenvolvimento intelectual dos estudantes.  

Como mencionado anteriormente, o assunto filogenias não é abordado de forma 

sistemática, nem mesmo dentro de um capítulo introdutório no exemplar C7, fazendo com que 

o professor ao utilizar esse material tenha que contextualizar a temática, para possibilitar uma 
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abordagem evolutiva dos conteúdos biológicos. Para Lobato et al. (2009), mesmo não sendo 

possível tratar os conteúdos de Sistemática e Filogenética, em livros didáticos do ensino 

fundamental, de maneira muito aprofundada, também não se deveria simplificá-lo tanto, como 

vem sendo feito em alguns livros didáticos desse nível de ensino.  

Dentre a amostra de Biologia para Ensino Médio foi possível constatar que todos os 

livros analisados trabalham o conteúdo em menor ou maior número de páginas, como no 

exemplar B6 que disponibiliza espaço para o tema em todos os capítulos de estudo da 

Biodiversidade Animal.  

A introdução da sistemática filogenética no Ensino Médio contribui diretamente para o 

ensino dos seres vivos, como Zoologia. Porém, outros tópicos poderiam ser abordados, tais 

como a evolução do comportamento e a evolução dos sistemas do corpo dos animais. A 

vantagem do uso da sistemática filogenética seria, em princípio, a de permitir uma abordagem 

comparativa da vida e diminuir a distância entre os grupos de seres vivos (Guimarães, 2005). 

Nesse contexto, Vasconcelos e Souto (2003) afirmam que os livros didáticos não 

contêm apenas linguagem textual: outros elementos informativos facilitam a atividade 

docente, a compreensão pelo aluno, e auxiliam na aprendizagem. A importância das imagens 

nos livros didáticos está no fornecimento de subsídios para um melhor entendimento e 

avaliação da natureza das demandas desse texto (Martins; Gouvêa, 2005). Assim, os recursos 

visuais fornecem suporte vital às ideias e informações contidas no livro, e por isso merecem 

atenção especial. Inclusive, dentro da avaliação do livro didático pelo MEC (Brasil, 1999), 

critérios visuais/editoriais são considerados. 

Diante desta perspectiva, os autores apresentaram uma quantidade significativa de 

figuras que representam hipóteses filogenéticas nos seus livros em relação à quantidade de 

páginas que abordam o assunto, com legendas explicativas em todas as imagens, como pode 

ser observado analisando-se conjuntamente a Figura 1 e a Tabela 3.  

Tabela 3. Tabela com o número total de páginas de cada livro, número de páginas 

destinado à zoologia e o número de páginas destinado à filogenética. 

CÓDIGO NÚMERO TOTAL 
DE PÁGINAS 

NÚMERO DE PÁGINAS 
DESTINADO À ZOOLOGIA 

NÚMERO DE PÁGINAS 
DESTINADO À 

FILOGENÉTICA 
(PORCENTAGEM 

RELATIVA ÀS PÁGINAS 
DESTINADAS À 

ZOOLOGIA) 
C1 256 79 2 (2,53) 
C2 288 111 1 (0,90) 
C3 272 95 1 (1,05) 
C4 224 124 1 (0,81) 
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C5 272 60 8 (13,33) 
C6 240 107 1 (0,93) 
C7 336 99 0 (0,00) 
C8 248 56 5 (8,93) 
B1 770 127 5 (3,94) 
B2 702 159 1 (0,63) 
B3 415 210 11 (5,24) 
B4 762 73 1 (1,37) 
B5 695 59 3 (5,08) 
B6 478 265 18 (6,79) 

Mínimo 56 0 
Máximo 265 18 

 

As filogenias possibilitam a síntese de uma grande quantidade de informações (tais 

como características de morfologia externa, embriologia, fisiologia e comportamento) em 

árvores evolutivas – os cladogramas – nas quais são dispostas as relações de parentesco entre 

os grupos biológicos, baseadas na modificação de seus atributos através do tempo (por 

exemplo, ver Matiolo, 2001). Além disso, pelo fato dos cladogramas corresponderem às 

hipóteses sobre a evolução dos grupos, seu uso pode facilitar a introdução de conceitos 

relativos à construção, corroboração e refutação e hipóteses científicas, aproximando os 

estudantes da prática e da natureza da ciência biológica (Santos e Calor, 2007).  

Lopes e Rosso (2005) afirmam: 
Com base no estudo comparado, a sistemática filogenética procura definir para cada 
caráter qual é a condição primitiva, que ocorre em um ancestral, e qual é a condição 
derivada. 
Nos cladogramas, a base de onde partem os ramos é chamada raiz, e os grupos de 
seres vivos são colocados no ápice, compondo os terminais. Os pontos de onde 
partem as ramificações são chamados de nós e representam ancestrais comuns [...]. 
(LOPES & ROSSO, 2005, p. 183). 

 

 
Figura 1. Número de figuras representando hipóteses filogenéticas. 

 

O livro C5 para ensino fundamental apresenta hipóteses filogenéticas em cladogramas 

com imagens distintas e legendadas; e entre os exemplares para ensino médio, podemos 
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exemplificar as representações de hipóteses filogenéticas, através do livro B6, que aborda as 

relações filogenéticas em cladogramas no decorrer do texto de cada um dos capítulos sobre os 

filos de animais, de uma forma que possa auxiliar no entendimento e na compreensão do tema 

abordado. 

Segundo Freitas e Bruzzo (1999), as imagens são muito significativas para o 

aprendizado dos conhecimentos biológicos, pois, além de não serem apenas detalhes, as 

imagens permanecem na memória visual, muitas vezes substituindo o texto, que foi 

esquecido.  

Nessa análise também se observou que uma pequena parte das obras trata as relações 

filogenéticas em textos complementares. Assim, 6 dos 14 autores (C2, C5, C6, C8, B3 e B5) 

incluíram em seus livros sugestões de leituras complementares com o tema, correspondendo a 

42,9% das obras investigadas.  

De acordo com Vasconcelos e Souto (2003) os textos complementares podem garantir 

uma abordagem mais atualizada, uma vez que em sua maioria tratam de questões presentes de 

forma mais direta na realidade do aluno e que necessariamente não são contempladas pelos 

programas oficiais.  

Outro fator a considerar nos livros didáticos é a presença de exercícios que 

possibilitam a aprendizagem e compreensão do assunto de forma significativa. Nas obras 

analisadas pouco mais da metade dos livros apresenta alguma atividade ou teste relacionado 

com filogenias no ensino de zoologia. Entre os livros de ciências apenas três exemplares (C3, 

C5, C6) propõem essas atividades que diversificam a abordagem do tema. Por conseguinte, 

em meio às obras indicadas ao ensino médio, todas possuem exercícios sobre o assunto, mas 

os livros B3 e B6 destacam-se por apresentar maior quantidade de atividades que remetem à 

sistemática filogenética. 

 Essa etapa do trabalho didático tem uma função motivacional, pois estimula o aluno a 

perceber que ele é capaz de enfrentar desafios e vencê-los. Além disso, a seção de exercícios 

permite ao aluno identificar alguma lacuna importante na aprendizagem. Com esses 

exercícios, o aluno tem a oportunidade de rever o que aprendeu e, de maneira rápida, perceber 

se precisa retomar algum conceito importante (Bizzo, 2011). 

Outra reflexão que pode ser levantada diz respeito ao papel do livro didático nas 

mudanças curriculares. No seu cotidiano, o professor se depara com uma série de exigências 

burocráticas e pedagógicas. Quanto às exigências pedagógicas, o professor tem que prever, 

organizar e articular as atividades que serão desenvolvidas no contexto escolar. 
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 Dessa forma, com pouco tempo para planejamento, o professor se sente seguro ao 

seguir os roteiros didáticos já estabelecidos nos livros convencionais. Nesse sentido, a 

existência de livros que tragam novas propostas metodológicas tem um papel fundamental 

como apoio ao professor e, nesse contexto, sugere-se a formatação de novos Guias do 

Professor que possam contribuir de maneira significativa ao processo de ensino (Carneiro et 

al., 2005). 

Dessa forma, a existência de livros que tragam novas propostas metodológicas tem um 

papel fundamental como apoio ao professor e, nesse contexto, sugere-se a formatação de 

novos Guias do Professor que possam contribuir de maneira significativa ao processo de 

ensino (Carneiro et al., 2005).  

 
Considerações Finais 
 

 
A partir da análise da abordagem da Sistemática Filogenética nos livros de Ciências e 

Biologia utilizada nessa pesquisa, foi possível detectar, na maioria dos livros, que a relação 

entre biodiversidade animal e conceitos evolutivos é restrita. A partir disso, sugere-se que as 

obras busquem uma ampliação do conteúdo de zoologia, lançando textos contextualizados e 

reestruturando os capítulos de forma a inserir o tema filogenias como ferramenta para 

ensino/aprendizagem dessa parte do conteúdo. 

Trabalhar no ensino fundamental e médio esses conteúdos tem suas complicações, 

pois a transmissão enciclopédica ainda predomina e os alunos frequentemente reclamam dos 

termos e simbologias utilizados. A inclusão de um maior número de exercícios poderá 

auxiliar na compreensão do tema sob a luz evolutiva, desde que esses exercícios envolvam o 

raciocínio e o pensar crítico.  

É preciso deixar claro que a abordagem aqui proposta demanda do professor um 

esforço para compreender a estrutura conceitual da sistemática filogenética e as suas 

implicações, o que, na maioria das vezes, extrapola o tratamento superficial sobre o assunto 

dado pela maioria dos livros-texto disponíveis. Leitura e atualização constantes, incluindo 

consultas a obras originais, revisões, compêndios e sites confiáveis sobre os tópicos estudados 

são de grande importância para evitar caricaturas e simplificações demasiadas do método. 

 Promover o entendimento sobre o que é a biodiversidade, como ela se origina e qual a 

sua importância é fundamental na educação científica e na formação de cidadãos conscientes.  
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Além disso, é preciso envolver cada vez mais os profissionais das áreas de Zoologia pura 

e aplicada na análise e discussão do material didático utilizado no ensino fundamental e 

médio. 
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Resumo 
As imagens assumem importante papel na representação dos conhecimentos científicos e estão bem presentes 
nos livros didáticos, um dos materiais mais utilizados nas aulas de ciências. A questão que originou este trabalho 
é como as imagens do sistema respiratório contribuem na construção de conhecimentos sobre o sistema 
respiratório.  Para responder a questão, foi solicitado que 34 alunos do 8° ano do ensino fundamental 
desenhassem o trajeto percorrido pelo ar durante a respiração. Estes foram analisados e categorizados, cujos 
resultados apontam conhecimentos superficiais em relação ao sistema respiratório. 
 
 
Palavras-chave: Sistema respiratório. Representações. Imagens. 
 
 
Abstract 
The images play an important role in the representation of scientific knowledge and are clearly present in the 
textbooks, one of the most common materials used in science classes. The question that originated this work is 
how the images of the respiratory system contribute to the knowledge on the respiratory system. To answer the 
question, we asked 34 students from the 8th grade of elementary school draw the path traveled by air during 
breathing. These were analyzed and categorized, whose results show superficial knowledge about the respiratory 
system. 
 
 
 
Introdução  
 
 As imagens são um recurso muito utilizado no ensino de ciências, seja através da 

utilização de vídeos, objetos de aprendizagem ou mesmo das imagens presentes no livro 

didático. Dessa forma, a representação de conhecimentos através de desenhos pode ser uma 

forma de verificar o que sabem os alunos sobre algum tema. A análise de livros didáticos de 

ciências das séries iniciais mostra que esses são ricamente ilustrados em relação ao sistema 

respiratório (MEIRA et al., 2012) o que leva a acreditar que os alunos conhecem o trajeto  

percorrido pelo ar durante a respiração. 

 Assim, este trabalho aborda os resultados sobre como os alunos do 8° ano do ensino 

fundamental representam o trajeto do ar durante a respiração, a fim de verificar se as imagens 
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esquemáticas do sistema respiratório presentes nos livros didáticos das séries iniciais se fazem 

presentes nas representações.  

 
Referencial teórico 
 
 As imagens estão presentes tanto nas pesquisas da Ciência quanto no ensino-

aprendizagem de ciências. De acordo com Matos et al. (2010), as imagens são importantes 

ferramentas na construção do conhecimento científico, pois possuem a capacidade de 

comunicar aspectos da natureza e o conteúdo de ideias. Da mesma forma, as representações 

visuais presentes nos livros didáticos realizam uma função de mediação na construção de 

significados.  

 Para Matus Leites et al. (2008), as imagens utilizadas nas aulas de ciências constituem 

uma linguagem simbólica e possuem um papel importante na visualização de fenômenos não 

visíveis. No entanto, as imagens enquanto símbolos, não apresentam um significado em si 

mesmas e por isso precisam ser interpretadas, o que ocorre em função da necessidade de 

informação e das estratégias utilizadas por quem vê a imagem.  Por isso, as imagens são 

consideradas modelos. 

 No estudo do sistema respiratório, as principais imagens presentes nos livros didáticos, 

referem-se à anatomia, a fisiologia dos movimentos respiratórios e as trocas gasosas. 

Conforme Matus Leites et al. (2008), o estudo de conceitos através de diferentes modelos e 

imagens auxilia o aluno a estabelecer relações e favorece a compreensão dos conceitos. 

O estudo e a compreensão do sistema respiratório são importantes para a adoção de 

atitudes e comportamentos que promovam a saúde individual e coletiva. Por outro lado, a 

pesquisa no DataSus das principais causas de internação hospitalar indicam que as doenças 

respiratórias estão entre as principais causas entre crianças e adolescentes e também entre 

idosos, o que também é relatado em estudos (GRANZOTTO et al. 2010; OLIVEIRA et 

al.,2010; CIAMPO e CIAMPO,2011). Isso torna evidente a importância do estudo do sistema 

respiratório no contexto escolar. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o sistema respiratório já é objeto de estudo, e 

segundo os PCNs (1997), o principal objetivo é reconhecer a importância do oxigênio para a 

sobrevivência humana. No entanto, em estudo anterior (RUPPENTHAL et al., 2012), 

percebeu-se que aspectos relativos a anatomia e fisiologia do sistema respiratório estão 

presentes nos livros didáticos das séries iniciais. Isso leva a considerar que ao sair dos anos 

iniciais, os alunos podem ter noções sobre a anatomia do sistema respiratório.  
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Estudos realizados sobre como alunos de diferentes idades compreendem e 

representam o sistema respiratório (BANET & NUÑEZ, 1990; NUÑEZ & BANET, 1996; 

LUÍS, 2004; SÁ, 2007) apontam para deficiências conceituais e explicativas em relação à 

anatomia e fisiologia deste sistema. Entende-se que a compreensão da anatomia do sistema 

respiratório é importante para que o aluno possa refletir sobre atitudes que beneficiem a 

própria saúde e também da coletividade.  Por isso, este trabalho busca descrever como alunos 

de 8° ano representam o sistema respiratório. 

 
  
Metodologia 
 
 A fim de descrever como alunos representam o sistema respiratório, realizou-se a 

coleta de um desenho. Uma das questões solicitava que os alunos desenhassem o caminho que 

o ar percorre em nosso corpo, e se possível nomear os órgãos relacionados a este percurso. 

Poderiam utilizar pequenas explicações e setas para auxiliar. Havia um esboço sobre o qual os 

alunos deveriam desenhar. A questão foi aplicada a 34 alunos, com idades entre 12 e 16 anos, 

durante as aulas de ciências. A coleta foi realizada antes de iniciar os estudos sobre o sistema 

respiratório, a fim de elaborar um perfil de conhecimento que os alunos traziam dos anos 

iniciais. 

 Os desenhos foram analisados e após, foram elaboradas categorias que representassem 

as concepções anatômicas do sistema respiratório, utilizando como base, as categorias 

elaboradas por Luís (2004). Também foi observado se os desenhos representavam o trajeto 

percorrido pelo oxigênio após as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares. 

 

Resultados e discussão 
 
 Os desenhos foram observados quanto aos órgãos que foram representados, bem como 

quais sistemas estavam representados nos desenhos. Em seguida, elaboraram-se as categorias 

e a frequência que estão indicadas na tabela abaixo. 

  

 

CATEGORIAS Órgãos do sistema 
respiratório representados 

Frequência 

Apenas o  sistema respiratório Vias aéreas + pulmão 18 

Só o pulmão 1 

Só nariz 1 
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Nariz e pulmão 1 

Sistema respiratório e sistema digestório Vias aéreas + pulmão 2 

Sistemas respiratório, digestório e 
circulatório 

Nariz + pulmão 1 

Incompreensível ou que não representa 
nenhum órgão do sistema respiratório 

 5 

Não desenhou  5 

 

Como os livros de ciências das séries iniciais estão repletos de desenhos ou esquemas 

anatômicos, esperava-se que os alunos, ao chegarem no 8° ano conseguissem representar pelo 

menos parcialmente o sistema respiratório. Observou-se que o pulmão é o órgão mais 

presente nas representações. As vias aéreas também são representadas, no entanto eles não 

conseguem indicar os nomes dos órgãos. A faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos 

não foram citados em nenhum dos desenhos. 

Além dos órgãos representados, também observou-se alguns detalhes que os desenhos 

informavam. Um desenho apresenta um único pulmão (Fig. 1) enquanto outro desenho mostra 

um “canal” ligando um pulmão ao outro (Fig. 2), dando a entender que o aluno imagina que o 

ar entra num pulmão e após, passa para o outro pulmão. Outro desenho indicou o ar passando 

pelo cérebro (Fig. 3), e após seguindo através das vias respiratórias até o pulmão.  

 

 Também foi frequente a indicação do esôfago como constituinte do sistema 

respiratório (ver as Fig. 1, 2 e 3). Talvez porque algumas semanas antes ocorreu o estudo do 

sistema digestório. Em nenhum dos desenhos analisados houve a representação do diafragma, 

órgão essencial para a ocorrência dos movimentos respiratórios. Em trabalho anterior 

(RUPPENTHAL et al., 2012) foi verificado que os livros didáticos não indicam todos os 

órgãos, não nomeiam estes, ou negligenciam a presença do diafragma e bronquíolos. 

Considerando esses dados e as representações coletadas, pode-se inferir que os alunos  saem 
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das séries iniciais não reconhecendo o diafragma como órgão constituinte do sistema 

respiratório. 

 Outra constatação pós analise, é que os alunos indicam um mesmo órgão para 

conduzir o alimento e o ar, o que fica bem claro observando a representação da Fig. 2. Ora, a 

faringe é um órgão comum aos sistema respiratório e digestório. No entanto, após a faringe, o 

alimento segue pelo esôfago e o ar pela laringe. Considerando que o estudo dos sistemas ao 

longo da escolaridade normalmente é realizado de forma isolada,  não parece ilógico que os 

alunos cheguem ao 8° ano com essa representação. 

 Em relação a Fig. 3, que mostra o ar passando pelo cérebro antes de seguir até o 

pulmão, não é possível apenas com a análise do desenho explicar as causas. Mas é bem 

possível que este aluno tenha ouvido em algum momento, que o oxigênio é essencial para o 

funcionameno do cérebro e dos outros órgãos, sem no entanto receber explicações sobre como 

o oxigênio chega a esses órgãos. Ficou claro também que os alunos entendem a respiração 

como um fenômeno unicamente pulmonar, uma vez que nenhum desenho fez indicação do ar 

saindo dos pulmões em direção aos outro órgãos. Isto também foi verificado no trabalho de 

Bannet (1990), que afirma que os alunos não percebem a relação entre os sistemas respiratório 

e cardiovascular. 

 Uma vez que os PCNs dos primeiros ciclos apontam como objetivo do estudo do 

sistema respiratório que o aluno compreenda a importância do oxigênio para a vida,  parece 

inevitável que se conheça que o oxigênio sai dos pulmões em direção as células, a fim de ser 

utilizado na produção de energia para as células. No entanto, a concepção que os alunos 

trazem dos anos iniciais é que o ar entra e sai do pulmão, não compreendendo a relação entre 

respiração e produção de energia.  

 

Conclusão 
 
 Reconhecer a importância do oxigênio para a manutenção da vida passa pela 

compreensão do caminho percorrido pelo ar inspirado e no processo de trocas gasosas. No 

entanto, a partir das representações dos alunos, percebe-se que o conhecimento que os 

mesmos possuem sobre o trajeto do ar no corpo é mínimo, não ultrapassando a concepção de 

respiração pulmonar. 

 O conhecimento anatômico também pode ser considerado mínimo, pelo fato da 

maioria ter representado apenas o pulmão e vias aéreas. Da mesma forma, pode se afirmar que 
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pelo fato da não representação do diafragma, os alunos não conseguem explicar porque 

ocorrem os movimentos respiratórios, ou seja, a entrada e saída do ar.  

 Vale lembrar que os dados apresentados referem-se ao perfil de conhecimento sobre o 

sistema respiratório que os estudantes trazem dos anos iniciais, e que dessa forma, é possível 

organizar e planejar aulas que possam suprir essas dificuldades para que estes melhor 

compreendam aspectos relativos à respiração. No entanto, esses resultados tornam evidentes 

problemas relativos ao ensino do sistema respiratório nas séries iniciais. 
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Resumo  
Este trabalho relata uma pesquisa desenvolvida numa aula prática sobre o Princípio de Arquimedes em uma 
turma do 6º ano do ensino fundamental de uma escola localizada no município de Ipiaú-BA. A pesquisa foi 
desenvolvida durante o mês junho de 2012.  A turma era composta por 28 estudantes, com idade entre 10 e 13 
anos. A pesquisa foi realizada numa abordagem quanti-qualitativa, cujo procedimento de coleta de dados 
compreendeu  análise de vídeo, diário de anotações e questionários aplicados junto aos educandos. Neste 
trabalho desenvolvemos a atividade experimental antes do enfoque teórico. Os resultados apontaram que a 
atividade realizada configurou-se como uma metodologia interessante e viável na construção de conceitos 
científicos. Além disso, possibilitou discutir outras questões relacionadas ao ensino de ciências nesta série do 
ensino fundamental. 
 

Palavras - chave: Ensino de Ciências. Experimentação. Princípio de Arquimedes. 

 

 

Abstract 
In this work a practical class was developed, with investigative emphasis on the Archimedes' Principle, in a 6th 
grade class of a private school located in the municipality of Ipiaú-Bahia, Brazil. The research was conducted 
during the month of June 2012. The class comprised 28 students, aged 10-13 years. The research was developed 
through quantitative and qualitative methods, and data collection procedure was video analysis, daily notes and 
questionnaires applied to the students. The survey developed more the experimental activity than the theoretical 
approach. The results showed that the performed activity was configured as an interesting and feasible method in 
the construction of scientific concepts. Furthermore, it allowed to discuss other issues related to science teaching 
at this primary education grade. 
 
 
 
Keywords:  Science Teaching. Laboratory Work. Arquimed`s Principle  
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Introdução  

 

 As pesquisas em Ensino de Ciências vêm crescendo nos últimos anos no Brasil e um 

tema muito abordado e discutido é a importância e necessidade de atividades práticas como 

estratégia de ensino. Entretanto, na maioria das vezes, quando estas acontecem, são realizadas 

de forma mecânica, com os estudantes sendo meros executores de roteiros prontos e 

inflexíveis, fugindo do que é atualmente defendido por estudiosos da Área da Educação – a 

proposta construtivista. Experimentos realizados  sob a ótica construtivista são preparados 

atentando-se para o conhecimento prévio dos estudantes. Adotar uma postura construtivista 

significa aceitar que nenhum conhecimento é assimilado do nada, mas deve ser construído ou 

reconstruído pela estrutura de conceitos já existentes. Deste modo, a discussão e o diálogo 

assumem um papel importante e as atividades experimentais combinam, intensamente, ação e 

reflexão ( ROSITO, 2003;  ZANON e FREITAS, 2007).  

 No passado ensinava-se Ciências para todos, esperando que uns poucos cientistas 

pudessem ser identificados precocemente (HOERNING e  PEREIRA, 2004). Na nossa 

realidade atual muitos educandos perdem o interesse pelo estudo das Ciências devido a pouca 

ou nenhuma relação com sua vida, restringindo-o apenas a decorar os conteúdos para prestar 

os exames. Contudo, as últimas discussões desenvolvidas pela Didática das Ciências  dão 

suporte para a idealização de novas práticas e metodologias (ATAIDE e  SILVA, 2011),  que 

tem como objetivo promover uma aprendizagem significativa com princípios básicos do 

construtivismo como, valorizar o que o estudante já sabe ou pensa a respeito de um 

determinado assunto, vendo-os como responsáveis pela sua própria aprendizagem (CAMPOS, 

2009). Essas “novas” práticas são os experimentos investigativos que de forma simples, 

constitui-se em  uma das estratégias aconselhadas para permitir a participação mais 

intensificada dos alunos no processo de aprendizagem. Este tipo de atividade leva os 

educandos a desenvolver posturas críticas, realizar ponderações e tomar decisões 

fundamentadas em critérios objetivos, baseados em conhecimentos compartilhados por uma 

comunidade escolarizada (BIZZO, 1998).  

 Só é possível explicar um fenômeno a partir do momento em que este seja 

pessoalmente significativo e desperte  a curiosidade  nos estudantes. Dessa forma,  este 

trabalho de pesquisa teve por objetivo propor  uma aula com ênfase 

investigativa/construtivista sobre o Princípio de Arquimedes em uma turma do 6º ano, 

analisando como essa aula pode contribuir para a aprendizagem de conceitos físicos no ensino  
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de ciências, verificando a possibilidade de aplicação desta no contexto das escolas de ensino 

fundamental.  

 

Referencial teórico  

  

 Wilsek e Tosin (2010) explicam que ensinar Ciências na perspectiva investigativa 

significa inovar, mudar o foco da dinâmica da aula, deixando de ser uma mera transmissão de 

conteúdo. Se faz necessário que os professores cada vez mais, trabalhem em suas aulas 

conteúdos de maneira dinâmica e investigativa, para possibilitar aos estudantes uma nova 

forma de reflexão e autonomia de conceitos nas ciências naturais. Segundo Hoerning e Pereira 

(2004), em nossa escola tradicional a aula prática geralmente é colocada após a apresentação 

dos conteúdos. Contudo, a prática é um dos meios pelo qual o aluno pode construir seu 

desenvolvimento científico, a qual pode anteceder as ações teóricas. Esse pensamento também 

é comungado por Junior, Ferreira e Hartwing (2008), que assinalam que na experimentação 

mais problematizadora, o experimento deve ser apresentado anteriormente a qualquer 

discussão teórica. Giordan (1999) concorda com essa  ideia e afirma que o experimento está 

vinculado aos sentidos, e isso desperta o interesse dos estudantes, aumentando a capacidade 

de aprendizado e envolvimento com o tema em pauta.  

 A prática por si só não é espontaneamente didática, precisando ser teorizada 

(HOERNING e PEREIRA , 2004). Para Bastos e Nardi (2009) “o ensino de Ciências abrange 

conteúdos com características extremamente diversificadas, o que impede que uma mesma 

abordagem seja mais efetiva para tudo que se pretende ensinar” (p.83). A pedagogia 

construtivista assegura que o conhecimento é adquirido por meio de uma construção dinâmica 

e contínua, o aluno construirá conhecimento novo, tendo  o professor como problematizador e 

desafiador de suas ações,  onde as ações do dia a dia norteiam a construção de novos 

conhecimento e mais ainda que o papel do  professor é  elaborar o conhecimento não apenas 

como uma transmissão, mas como uma interlocução professor/aluno (NEVES e DAMIANI, 

2006). Logo consoante essa teoria a  aprendizagem se dá a partir das trocas do indivíduo com 

os outros indivíduos, há também a  valorização do processo de aprendizagem com atividades 

realizadas em grupo. Todavia é válido ressaltar que a valorização que o aluno já traz consigo é 

extremamente necessária, mas esse conhecimento deve ser sistematizado pelo professor. O 

que Paulo Freire chamaria de passagem da consciência  ingênua para uma consciência 

epistemológica (FREIRE, 1986, p.101) 
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 A atividade experimental deve ser desenvolvida sob orientações do professor, a partir 

de questões investigativas que tenham consonância com aspectos da vida dos alunos, que se 

constituam em problemas reais e desafiadores para que os alunos possam levantar e testar 

suas ideias e/ou suposições (ZANON e FREITAS, 2007).  

 Conforme estes mesmos autores, a presença do professor é fundamental, pois faz parte 

do seu trabalho intervir e introduzir novos termos e novas ideias, além de solicitar 

esclarecimentos quando necessário, relacionar falas e resgatar conceitos esquecidos durante a 

aula prática para fazer a história científica avançar. Bartelmebs, Moraes e Medeiros (2011) 

assinalam  que a atividade experimental precisa ser um elemento que favoreça o diálogo entre 

colegas, no intuito de discutirem suas teorias e colocá-las a prova pela argumentação. 

Afirmam ainda que isso só será plausível se na sala de aula o professor não vier a ser o cerne 

do processo de ensino-aprendizagem, não considerarando o aluno como uma “tabula rasa”. 

 
Materiais e métodos 
 

A pesquisa  foi desenvolvida durante o mês junho de 2012 com estudantes do 6º ano 

(5ª série) de uma escola do município de Ipiaú-BA. A turma era composta por 28 educandos, 

com idade entre 10 a 13 anos. Para o desenvolvimento experimental não foi utilizado roteiro. 

Para dar início a aula, levantamos o seguinte questionamento: “se um colega tentar levantar o 

outro colega mais pesado será que ele conseguirá?” A partir desta questão inicial e das 

respostas dadas pelos estudantes, outros questionamentos foram colocados com o intuito de  

despertar a curiosidade deles e a produção de ideias em relação a alguns fatos que apontassem 

para o assunto que trabalharíamos. Questionamentos como: “E se você tentasse levantar esse 

colega dentro da água seria mais fácil ou difícil?”(primeira etapa). Esse  tipo de 

questionamento é  largamente usado quando se quer desenvolver a criatividade e a capacidade 

de abrir caminhos para a construção de conhecimento. Anastasiou e Alves (2004) afirmam 

que essa é “uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea e 

natural, deixando funcionar a imaginação”(p.82). Não há certo ou errado. Tudo foi 

considerado, solicitando-se, quando  necessário, uma explicação posterior do estudante.  

Após as discussões geradas dividimos a turma em grupos de sete. Cada grupo recebeu 

um kit com os materiais para a realização do experimento (uma maçã, uma espiral de caderno, 

um suporte para a espiral, uma vasilha com água). O experimento se deu da seguinte maneira: 

prender a maçã na espiral de caderno e visualizar a distensão da espiral fora e dentro da água 

(segunda etapa).  
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À medida que os alunos relatavam suas observações, iam surgindo hipóteses para 

explicar o que era observado, as quais eram debatidas entre eles. Outros questionamentos 

também foram feitos durante a realização do experimento, possibilitando aos estudantes 

refazerem suas hipóteses ou até mesmo testá-las. 

Com o intuito de aguçar a curiosidade dos estudantes, introduzimos uma garrafa PET 

(cortada verticalmente) contendo alguns objetos (bola de gude, pedras, esfera de aço, etc.) 

dentro de um balde de plástico (20 Litros) cheio de água. Solicitamos que eles narrassem  

sobre o que estavam observando e explicassem o por que daqueles objetos pesados não 

afundarem na água (terceira etapa). 

Para a etapa final do experimento, um estudante de cada vez foi convidado a tentar 

afundar uma bexiga cheia de ar dentro da água do balde, expressando o que sentiam ao 

realizar essa atividade (última etapa). Após a concretização desta última atividade, foi feita 

uma discussão do problema sob a luz dos resultados das investigações, explicando aos 

estudantes que  essa força que eles  perceberam que a água estava exercendo para cima na 

bexiga é a mesma força que a água estava exercendo na maçã, assim como na garrafa PET 

(com pedra e outros objetos). Explicando a eles que essa força é chamada de Empuxo ou 

Princípio de Arquimedes. Os educandos foram indagados a respeito de eles já terem escutado 

esse termo em algum lugar. Algumas explanações a mais foram feitas e posteriormente foi 

solicitado aos estudantes que respondessem em linhas gerais aos seguintes questionamentos:  

1.  A técnica que o professor utilizou, para trabalhar o assunto foi de fácil compreensão? 
2.  A utilização do experimento ajudou você a entender o que seja empuxo? 
3. Quais as dificuldades encontradas no entendimento do assunto abordado? 
4. Qual a sua sugestão para  melhorar as aulas de ciências?  
5. O que você mais gostou e o que você não gostou na realização dos experimentos? 
6. Após o experimento realizado, diga com suas palavras o que você entende por empuxo. 
7. Por que é mais fácil carregar uma pessoa dentro da água do que fora dela? 
 

É importante ressaltar que as etapas do experimento não foram imutáveis, 

constituindo-se em estratégias que, apesar de devidamente planejadas, foram adaptadas, 

modificadas, ou combinadas conforme  necessário ao desenrolar da atividade, sendo o papel 

dos professores o de provocadores e coadjuvantes em todo o processo . Nesta pesquisa as 

análises  foram feitas com base nas respostas verbais e comportamentos dos alunos ao longo 

da atividade experimental, nas respostas dos questionários e nos vídeos posteriormente 

avaliados. 
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Análise e discussão  

 

Observou-se uma ampla participação, interesse e envolvimento por parte dos 

estudantes com as atividades propostas, algo que foi notado logo no primeiro questionamento: 

“Se um colega tentar levantar o outro será que ele consegue?”.  

Por  unanimidade eles responderam que sim e até levantaram um ao outro. Assim, 

dissemos: “Mas usou um pouquinho de força ?” “Quem já conseguiu levantar alguém dentro 

da água?” Todos eles disseram que já fizeram tal prática; uma das estudantes disse que já 

havia pegado até seu pai. Então perguntamos: Você conseguiria levantar seu pai aqui em 

terra firme? Ela disse que não. Então questionamos:“Por que será que não?” A maioria deu 

respostas  no mesmo sentido, afirmando que “A gravidade na água é zero”, “ Na água não 

tem gravidade para nos mantermos no chão”. Iniciar a aula com uma pergunta está de acordo 

com Gonçalves e Galiazzi (2004) que asseguram que o conhecimento tem origem com uma 

pergunta, assinalando que o primeiro passo de uma atividade experimental deve ser um 

questionamento. E conforme Bartelms, Moraes e Medeiros (2011) um professor construtivista 

provavelmente utilizaria essa técnica já que valoriza o que o estudante já conhece.   

Após divisão da turma em grupos começamos a realização da segunda etapa  da 

experimentação. Sobre a maçã pendurada na espiral, todos deram  respostas semelhantes: “A 

maçã está balançando”, “Ela é mais pesada que a espiral por isso desce”. “A mola esticou 

por causa do peso da maçã, “A gravidade puxa pra baixo e a mola pra cima”. Assim,  

questionamos os estudantes sobre  o que aconteceria se  a maçã (ainda pendurada ao espiral) 

fosse colocada dentro da água. Eles imediatamente fizeram tal procedimento e a partir disso,  

muitas explicações foram dadas:“A maçã não afunda porque a água não tem gravidade 

bastante para  deixar ela  descer”, “A maçã não consegue descer por conta da água que 

segura o peso da maçã a  fazendo flutuar”, “A água não tem gravidade por isso a maçã 

boia”, “ela tem água dentro e fica maior dentro da água”, “A maçã tem uma substância que 

não deixa ela descer”, “ A melancia contém bastante água e também não afunda”.  

Para provocar as ideias dos estudantes e a sua curiosidade levantamos o seguinte 

questionamento: “O que aconteceria com uma pedra, se fosse  colocada dentro da água?”. 

Todos disseram que afundaria, porque era pesada. Para dar suporte a futuras explicações, 

propomos que colocassem  uma  pedra dentro de uma garrafa PET cortada e a lançasse dentro 

do balde de água (terceira etapa). Quando essa prática foi efetivada, hipóteses surgiram, como 

por exemplo, “Não afunda por que a garrafa está sustentando o peso da pedra”,”A  garrafa  
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é leve e flutua na água”, “ A garrafa é feita de plástico por isso não deixa afundar”. Em um 

momento posterior, como forma de provocar e quebrar as ideias/ hipóteses geradas, foi 

questionado aos estudantes o por que  de um navio não afundar.  Novamente várias ideias 

foram levantadas: “O navio não afunda por causa da forma dele e também por causa da 

âncora”, “O navio não afunda por que tem oxigênio dentro dele”,“A gravidade do vaso vai 

beneficiar fazendo com que ela não afunde”.  

Observou-se o esperado, ou seja, que os alunos possuem capacidade de elaborar  

hipóteses, explicar alguns fatos, logo, construir suas próprias ideias sobre o problema 

investigado. Conforme Carvalho (2004), uma atividade investigativa não pode se restringir à 

observação ou manipulação de dados – ela deve levar o educando a refletir, a discutir, a 

explicar e a relatar seu trabalho. 

  Na última etapa, quando foi solicitado aos estudantes que  afundassem a bexiga cheia 

de ar dentro da água e descrevessem o que estavam  percebendo, os grupos deram explicações 

muito parecidas: “A força da água faz a bola subir”, “Quando a gente força a bola pra 

descer, tem uma força que a levanta”, “A bola não desce porque tem gás dentro e quando 

tento afundar ela volta”, “O gás que ela tem tá impedindo dela descer”,“A gravidade está 

indo contra a bola”, “Parece que a água não deixa a bola descer”, “A bola sobe por causa 

do ar que está dentro da bola”, “Quando empurro sinto uma força para cima”.  

 Assim, os estudantes conseguiam explicar de forma natural o que estava acontecendo 

durante a experiência, sugerindo, dessa forma que as etapas experimentais indicadas teriam a 

potencialidade de promover a aprendizagem de conceitos relacionados ao Princípio de 

Arquimedes. Ressaltando que grande parte do procedimento empregado estava centrado no 

educando e que os professores-pesquisadores tinham a função apenas de mediar (instruir, 

questionar  e fazer inferências quando necessário) à  execução da atividade experimental. 

Neste sentido, o experimento realizado, não fez dos alunos agentes passivos da aula,  

seguidores de um protocolo proposto pelo professor, elaboradores  de relatórios nos quais 

tentam ao máximo se aproximar dos resultados já esperados (SUART e MARCONDES, 

2009). 

  Ter trabalhado com a turma dividida em grupos facilitou na coleta de dados, na 

organização das tarefas, na discussão entre eles a fim de encontrarem soluções para as 

questões postas, bem como para testar as hipóteses levantadas. A atividade  experimental  

configurou-se em um momento usado para agregar também valor social, uma vez que, os 

alunos trabalharam em grupo, expressando suas ideias e aprendendo a respeitar a opinião dos  
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seus colegas.  

 Borges (1997 citado por Hoernig e Pereira 2002), assinala que é um equívoco comum 

entre muitos professores confundir atividades práticas com necessidade de um ambiente com 

equipamentos especiais para a realização de trabalhos experimentais. Para eles, atividades 

práticas podem ser realizadas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de instrumentos ou 

aparelhos sofisticados. A atividade realizada está, então, de acordo com o autor, pois foram 

utilizados materiais alternativos, de custo muito baixo, representando uma opção interessante 

para as escolas que não dispõem de laboratórios e de ambientes físicos muito amplos. Além 

disso, é observado em alguns trabalhos publicados que quanto mais simples e conceitual é o 

experimento ou protótipo, tanto mais instrutivo e atraente ele se torna (VALADARES, 2001). 

 Uma outra etapa de avaliação da aula proposta foi feita com o  questionário aplicado 

aos vinte e oito (28) estudantes. Vinte e sete (27) responderam que a técnica utilizada foi de 

fácil compreensão, relatando que “Foi de compreensão rápida”, “A forma de ensinar 

facilitou”, “Aprendeu com interação”. Enquanto apenas um aluno não aprovou o método, 

afirmando que “Os professores falavam embolado e os  objetos eram grossos, grandes feios e 

pesados”. Quando questionados se a utilização do experimento ajudou a entender o assunto, 

os resultados foram similares as respostas anteriores: vinte e sete (27)  educandos asseguraram 

que sim, expondo que “ Aprendeu muitas coisas”, “Técnica de ensino maravilhosa, alegre”, 

“gostou muito/ bastante”. E apenas um novamente, disse que não ajudou, “ A técnica muito 

objetiva, não entendi”. Em relação às dificuldades encontradas no entendimento do assunto 

abordado encontrou-se diferentes respostas. Um educando afirmou que os outros colegas 

atrapalhavam. Dois estudantes relataram que não entendia como a gravidade funcionava e 

para que serve as forças gravitacionais; dois assinalaram que a técnica e a forma de explicação 

deixou confuso; 3 estudantes não conseguiram entender por que o vaso não afundava e porque 

a maçã boiava, e 20 estudantes expuseram não ter nenhuma dificuldade, afirmando que os 

professores-pesquisadores ensinavam bem e que os assuntos foram bem explicados e 

abordados.  

 Na questão em que foi pedido que os alunos sugerissem algo, para melhorar as aulas 

de Ciências, novamente obtiveram-se diversas respostas: dos 28 educandos, 3 alegaram  que 

“Não precisava de nada, a aula de Ciências já é boa”,1 aluno sugeriu que “Inovasse em 

algumas aulas com experimentos legais”,1 estudante recomendou que “os alunos 

expressassem mais suas opiniões”, 21 alunos sugeriram que se realizasse “Mais 

experimentos/ brincadeiras/ passeios/danças/ estudar e se divertir ao mesmo tempo” e 2  

Anais do II Seminário Internacional de Educação em Ciências. Rio Grande, RS, Brasil: FURG, 15,16 e 17 de outubro de 2012. 854



alunos propuseram “Usar o módulo durante as provas, mas que o professor  de ciências já  é 

bom”. Quando perguntado o que eles mais gostaram e o que menos gostaram, as respostas 

forma muitos semelhantes: 16 alunos afirmaram gostar de tudo; “Professores excelentes”, 

“Experimentos bem realizados”, “ Tirou dúvidas”. 5 alunos gostaram da parte do  

experimento que foi realizado com a bola, mas não tiveram tanto apreço, com o da maçã; 2 

disseram ter gostado do assunto trabalhado, mas não gostaram dos colegas atrapalhando; 3 

alunos não gostaram do experimento com o vaso “ Não gostei, pois o vaso não afundou”  e 

por fim dois alunos disseram não ter gostado da bagunça, não relatando o que gostou. 

 De acordo com as respostas dadas aos questionários pode-se afirmar que a 

receptividade dos alunos à atividade proposta foi  satisfatória. É necessário relatar que apesar 

dos  próprios alunos verem a inquietude dos colegas como uma limitação à realização da 

atividade, em  momento algum essa atividade constante de alguns alunos, se configurou como 

um entrave à realização dessa. 

 Nas questões relativas ao conteúdo trabalhado, foi pedido que os educandos dissessem 

o que era Empuxo. Dos 28 alunos, 17 afirmaram que  “ É a força da água para cima”, “É a 

força da gravidade da água para cima”, “ A força que a água tem e que faz as coisas 

flutuar”; 6 alunos disseram que era o “ Princípio de Arquimedes”, 1 aluno afirmou que “ Foi 

o que a bola fez” e outros 4 alunos deram respostas confusas. E na última questão foi 

indagado o porquê de ser mais fácil carregar uma pessoa dentro da água que fora. Retomando, 

portanto, aos questionamentos que foram feitos no início da atividade experimental. Dos 28 

alunos questionados, 16 assinalaram que  isso acontece porque “ Na água não tem 

gravidade”, “ A força gravitacional ajuda  a segurar o peso”, “ A gravidade empurra para 

baixo e a água empurra para cima”;  5 afirmaram que “ A água ajuda com o empuxo”, “ O 

empuxo deixa os objetos mais leves”, “ Na água tem a força de empuxo”. 6 disseram que 

“Na água a gravidade é zero, na água as pessoas ficam mais leves”, “A água contém uma 

substância que faz isso acontecer” e 1  educando disse que “É fácil olhar, mas fazer não”. 

Indicando que a água, empurra para cima os objetos imersos nela 

   Pelo conjunto de respostas, o objetivo da proposta foi alcançado, pois 61% da turma 

(17 alunos), conseguiram descrever ou conseguiram construir o conceito de Empuxo. Essa 

construção ou apropriação do conceito pode ser percebida também ao analisarmos a questão 

sobre a facilidade de carregar ou levantar uma pessoa dentro da água, uma vez que, 18% (5 

alunos) afirmaram ser por causa  da Força de Empuxo e 57% (16 alunos) atribui essa  

facilidade a uma força gravitacional ou a uma força que a  água exerce para cima. Contudo,  
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numa análise mais ponderada, pode-se inferir  que a palavra fácil na última questão  pode ter 

induzido as respostas dos alunos, seria necessário, portanto, reformular este questionamento. 

 Outro aspecto constatado foi a confusão dos alunos com os conceitos de gravidade e 

empuxo. Essa talvez tenha acontecido pelo fato de o professor ter trabalhado sobre gravidade 

na I unidade.  

 

Considerações finais 

 

 Em anuência  com  Oliveira e Soares (2010) que afirmam que as atividades de 

experimentação não podem ser utilizadas como um adendo à teoria apresentada em sala de 

aula pode-se inferir que a  experimentação realizada, dando ênfase a investigação, com 

subsídios construtivitas, configura-se como uma alternativa viável e interessante para o ensino 

das ciências, pois distinguiu-se da maioria das atividades experimentais  executadas nas salas 

de aula de muitas escolas - que tem como o objetivo principal, comprovar fatos e teorias 

previamente estudados.  

 Além disso, ficou evidenciada a possibilidade da realização dessa atividade ou de 

experimentos semelhantes em outros contextos pois, se trata de um experimento simples  e 

que faz uso de materiais de  baixo custo, sendo viável e acessível, a escolas públicas, de zona 

rural, de periferia, que infelizmente detém de poucos recursos financeiros.  

Outro aspecto que pôde ser apontado é a necessidade de se rever  a carga horária de 

Ciências dentro da grade curricular do Ensino fundamental, uma vez que há necessidade de 

um número maior de aulas para ter-se maior liberdade de estar trabalhando com atividades 

experimentais. Seria  fundamental mais tempo para se trabalhar este conteúdo, e ter a prática 

de interligar os assuntos dentro do estudo das Ciências, a fim de significa-los.. A construção 

da Ciência engloba uma série de etapas como realização do experimento, pesquisa, estudo por 

parte do alunado e apresentação de aula teórica. A experimentação precisa ser tratada como 

uma possível ferramenta para ampliar o conhecimento dos alunos e promover uma efetiva 

educação científica. E é esta construção do conhecimento que é necessário destacar com a 

atividade realizada.  
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UMA SITUAÇÃO-PROBLEMA A RESPEITO DE UM CHÁ POTENCIALIZANDO A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA  

 
 
 

Márcia Von Frühauf Firme1 
 
 

 
Resumo 
O presente trabalho descreve o processo de elaboração e desenvolvimento de uma situação-problema com 
enfoque em Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS (AULER, 2007). Este tem o objetivo de desenvolver a 
capacidade de argumentação oral e escrita e a tomada de decisão. As atividades foram propostas por um grupo 
de professores de Química em formação (licenciandos e professores da escola básica) nos encontros presenciais 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e desenvolvidas em nove aulas na escola 
básica em turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA. A situação-problema fictícia é a respeito da 
comercialização de um chá, proveniente de uma planta fixadora de dunas, com propriedades milagrosas e poucos 
efeitos colaterais que ainda estariam sendo investigados. No intuito de esclarecer a população sobre este chá a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA propoe uma audiência pública por meio de um debate com 
os setores sociais, representantes da mídia, da farmácia, da sociedade e da própria ANVISA. Para essa audiência, 
cada setor social, representado por um grupo de estudantes e acompanhado por um licenciando, pesquisa e 
constroi argumentos, defendendo seu setor. Contribuindo com a construção desses argumentos, são trabalhados 
diversos conteúdos (Veiga, 2008), sendo alguns, conceitos mais específicos da Química, onde também se coloca 
o entendimento do que é conteúdo. Finalizando o texto, são registrados algumas aprendizagens favorecidas nesse 
processo.  
 
Palavras-chave: Situação-problema. Conteúdo. Planejamento.  
 

 
A PROBLEM SITUATION CONCERNING A TEA POTENTIALIZING THE 

FORMATION OF CHEMISTRY TEACHER 
 
 

Main Topic: Science Education. Science. Technology and Society (STS). 
 
Abstract 
This paper describes the process of elaboration and development of a problem situation focusing on Science, 
Technology and Society - STS (AULER, 2007). This aims to develop the capacity of oral and written arguments 
and decision making. The activities were proposed by a group of chemistry teachers in training (undergraduates 
and teachers of elementary school) in face meetings of the Institutional Program of Bursary of Initiation for 
Teaching - PIBID and developed in nine classes in elementary school classrooms in the Education of Youth and 
Adults - EJA. The fictitious problem situation is about the marketing of tea, from a dune fixing plant with 
miraculous properties and few side effects that were still being investigated. In order to inform the population 
about this tea the National Health Surveillance Agency - ANVISA proposes a public hearing by a discussion 
with the social sectors, media representatives, pharmacy, the society and the ANVISA. For this audience, each 
social sector, represented by a group of students and accompanied by a undergraduate, research and build 
arguments, defending their sector. Contributing to the construction of these arguments are worked various 
contents (Veiga, 2008), being some more specific concepts of chemistry, which also places the understanding of 
what is content. Concluding the text, are recorded some learning favored in this process. 
 
Keywords: Problem Situation. Content. Planning. 
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UMA SITUAÇÃO-PROBLEMA A RESPEITO DE UM CHÁ POTENCIALIZANDO A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA  
 
 
 O presente trabalho resulta de um relato de experiência de formação docente, 

descrevendo inicialmente o processo de planejamento de atividades com enfoque em Ciência, 

Tecnologia e Sociedade – CTS (AULER, 2007) elaboradas por  um coletivo de professores de 

Química em formação, participantes de um programa de política pública. Seguido do registro 

de seu desenvolvimento na escola de educação básica e dos conteúdos trabalhados nessas 

atividades e finaliza com as aprendizagens proporcionadas por esse processo de formação. 

 

Chá do bem estar! Que chá é esse? 

 
Este trabalho refere-se a descrição do processo de elaboração e o desenvolvimento de 

atividades planejadas coletivamente, professor supervisor2 e licenciandos, bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID da Licenciatura em 

Química da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  Estas atividades foram  

trabalhadas em turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA de Ensino Médio de uma 

escola pública de Rio Grande durante as aulas de Química. 

O foco do planejamento das atividades é da elaboração e desenvolvimento de uma 

situação-problema com enfoque CTS (AULER, 2007). De acordo com esse autor, a situação-

problema é uma estratégia pedagógica que trata de problemas abertos passando pela busca de 

conhecimentos sobre as várias dimensões deste, culminando com uma tomada de decisão.  

Nesse contexto, a proposta elaborada pelo grupo de professores em formação foi de 

uma situação-fícticia (Ibidem), próxima ao real, a respeito de um chá proveniente de um 

planta fixadora de dunas, considerando que em um questionamento anterior constatou-se que 

entre os estudantes da escola básica, das turmas em que a atividade seria desenvolvida, na sua 

maioria, consumiam chás sem  observar a procedência, apenas os efeitos benéficos indicados 

por alguém.  

Nesse aspecto, aproveitou-se o tempo disponível nos encontros presenciais do PIBID-

Química, onde foram disponibilizados em torno de uma hora e meia para que o professor tutor 

com o seu grupo de licenciandos se reunissem e elaborassem algumas atividades para serem 

desenvolvidas coletivamente na escola.  

                                                 
2 O professor supervisor do PIBID é o professor da escola básica, também recebe o nome de professor tutor. 
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O planejamento dessa situação- problema iniciou com a elaboração de um texto, de 

forma semelhante a um artigo de jornal, para que fosse mais próximo do real como sugere 

Auler (2007) e o Grupo Argo3 de Renovação Educativa, descrevendo as propriedades de um 

chá proveniente de uma planta fixadora de dunas, bem como, a forma de adquiri-lo por meio 

de um site ou de um número telefônico,  apresentado também em um determinado programa 

de televisão. 

Alguns dos efeitos benéficos descritos na reportagem fíctícia foram: fortificante de 

ossos e dentes, regulador da taxa de glicose e colesterol, diminuidor da ansiedade. Nesse 

artigo também alertou-se de alguns efeitos prejudiciais como a redução da audição e da 

memória. Havia dúvidas a respeito do que tornava o chá prejudicial, se era a parte da planta 

utilizada, já que as folhas eram indicadas, ou a quantidade de chá  ingerida?  

Para amenizar essa situação e esclarecer as dúvidas a respeito desse chá, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA propos uma audiência pública convocando 

alguns setores sociais como a mídia, a sociedade, a Organização Não-Governamental - ONG 

de proteção ambiental e ela própria, a ANVISA, para esclarecer a população sobre a 

comercialização e o consumo do chá do bem estar. 

O principal objetivo da situação  fictícia planejada por esse grupo de professores de 

Química (professor da escola básica e licenciandos) é de exercitar a argumentação oral e 

escrita e a tomada de decisão. Para isso, é necessário também compreender o papel da 

ANVISA na regulamentação da comercialização de determinados produtos, sendo um deles o 

chá, bem como a influencia da mídia, da sociedade e do comércio no consumo desse produto.  

Após a leitura e discussão do artigo fictício (os estudantes não sabiam da não 

veracidade do artigo) sobre o chá do bem estar, seguiu-se o encaminhamento para promover a 

audiência pública. Então, dividiu-se cada turma em quatro grupos, cada um escolheu um dos 

setores sociais (mídia, sociedade, ONG de proteção ambiental e ANVISA). Nesse contexto, 

cada grupo teria a função de esclarecer qual seu papel social e defender, o setor que 

representava, com argumentos fundamentados na pesquisa realizada. 

Para construir os argumentos necessários na defesa de cada setor social, os 

licenciandos desempenharam um papel fundamental, de orientação dos grupos na pesquisa 

teórica. Esta iniciou a partir da  elaboração de perguntas por parte dos estudantes,  

                                                 
3 http://www.grupoargo.org Os materiais elaborados pelo grupo ARGO estão contidos em dez livros, cada um enfocando um 
tema controverso, abarcando a problemática relacionada com o desenvolvimento científico-tecnológico. Trata-se de 
problemas abertos, cuja decisão terá importantes consequências sociais. Para que o caso permita uma efetiva participação dos 
alunos na sua resolução, trabalha-se, como ponto de partida, com uma notícia simulada, reproduzida em jornal local, 
permitindo a participação de vários atores sociais (representados por grupos de alunos), com posturas, interesses e valores 
distintos. 
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direcionando assim, a sequência do trabalho por meio da pesquisa na internet e em outras 

fontes, favorecendo também, a identificação e a discussão no próprio grupo sobre a função do  

setor que representavam, possibilitando dessa forma a construção dos argumentos para 

defender seu setor na audiência pública.  

 

Onde estão as aulas de Química? 

 

Nesse aspecto, de contribuir com o trabalho dos estudantes, direcionou-se as aulas de 

química no sentido de abranger alguns conteúdos, conceitos específicos, como: soluções, 

concentrações, princípio ativo de chás e medicamentos, separação de misturas através da 

cromatografia.  Além desses, outros conteúdos também foram trabalhados nessas aulas, pois 

de acordo com  Veiga (2008), os conteúdos são elementos estruturadores da organização da 

aula e considerados fundamentais para concretizar as intenções educativas, estando 

relacionados aos objetivos. O conteúdo passa a ser um veículo para o desenvolvimento das 

capacidades do aluno, envolvendo valores, atitudes e procedimentos.  

Assim, somados aos conteúdos conceituais, foram trabalhados: o consumo, a 

automedicação, a conservação e modo de preparo de chás, o trabalho em grupo, a escrita, a 

leitura e a oralidade. Todos estes conteúdos contribuiram na compreensão da situação-

problema proposta e favoreceram a construção de argumentos, por parte do grupo, na defesa 

do setor social que representavam. 

 
Conhecer é preciso para argumentar e decidir. 

 

Após três semanas de pesquisa e discussão em cada grupo, realizou-se a audiência 

pública em que cada setor social explicou a sua função e defendeu-a no que se referia a 

obtenção, comércio e consumo do chá do bem estar. Nesse momento,os estudantes sabiam 

que se tratava de uma situação fíciticia, embora não concordassem com a ideia. 

A audiência pública iniciou com a apresentação oral de cada setor social e após seguiu 

para questionamentos entre os gupos. Durante as argumentações percebeu-se o envolvimento 

de alguns estudantes com o setor que defendiam, por meio de algumas frases ouvidas durante 

a audiência pública, como: “ a mídia é imparcial, quem precisa decidir se vai consumir ou 

não um produto é a sociedade”. Assim como a mídia defendeu seu setor, argumentando de 

que a decisão de consumir ou não o chá ou outro produto é de cada indivíduo, os 

representantes da sociedade argumentaram que é necessário conhecer mais informações a 
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respeito dos produtos oferecidos pela midia, para então decidir se consomem ou não, como 

evidenciado no trecho a seguir: “precisamos buscar conhecer o que está sendo oferecido pela 

mídia, para então decidirmos se queremos ou não”.  

Os autores que representavam a ONG de proteção ambiental posicionaram-se contra a 

comercialização do chá, argumentando sobre a importância dessa planta na fixação das dunas, 

como explicitado em uma das falas: “as pessoas começariam a arrancar a planta sem pensar 

que sem elas as dunas poderiam invadir suas casas, pois a areia ficaria solta”. Seguindo com 

seus argumentos, os representantes da ONG também esclareceram a importância das dunas e 

dessa planta, constituinte do chá do bem estar, como alimento e abrigo de alguns insetos e 

outros seres vivos presentes nas dunas. 

O grupo que representava a ANVISA, durante sua argumentação oral esclareceu aos 

demais participantes da audiência pública, a respeito da importância desse órgão de 

fiscalização para proteger a população do consumo de produtos que possam prejudicá-la. Esse 

grupo defendeu o uso do chá do bem estar, desde que, esse possuísse o selo da ANVISA, 

garantindo ser próprio para o consumo. 

Após a argumentação de cada setor, o debate seguiu entre todos. A partir da audiência 

pública, cada estudante  escreveu dois argumentos defendendo o setor social que 

representava, respondeu como a mídia influenciava no consumo de determinados produtos e 

se tomaria o chá do bem estar ou não explicando por que. 

Dos quarenta e cinco estudantes que participaram da audiência pública (apresentação 

oral) onze decidiram que tomariam o chá e trinta e quatro não tomariam. Segundo eles, o 

debate foi fundamental na tomada dessa decisão, pois antes nem pensavam que um chá 

poderia fazer mal para as pessoas e para o ecossistema. 

 

Aprendizagens partilhadas entre professores e estudantes 

 

Durante o processo de pesquisa, os professores em formação participantes do PIBID 

continuavam a reunir-se e discutir cada atividade trabalhada, isso favoreceu a identificação de 

alguns fatores que interferiram na realização do trabalho. Entre eles, o tempo e o 

planejamento. Devido a feriados, a atividade prolongou-se por mais de três semanas (nove 

aulas), o que foi tornando-se cansativo para alguns estudantes. Nesse aspecto, defende-se que 

o ideal para esse tipo de trabalho é que seja desenvolvido em duas semanas, ou seja, seis 

aulas. 
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A importância de esclarecer aos estudantes os objetivos, os conteúdos e os critérios de 

avaliação propostos, também foram fatores discutidos no grupo de formação. Daí a 

importância de reunir o grupo, constituido pelo professor supervisor e licenciandos, para 

dialogar e replanejar as atividades a serem desenvolvidas na escola.  

Nesse sentido, compreende-se essa proposta, da elaboração e desenvolvimento da 

situação-problema,  como processo de formação de professores , ou seja, como um meio de 

pesquisar a ação docente numa abordagem qualitativa, em uma perspectiva de investigação-

ação ou grupo de “pesquisa/formação” (Pimenta e Franco, 2008), em que os pesquisadores 

participam efetivamente do grupo investigado. Segundo esses autores, “é uma forma de 

articular a pesquisa (produzida) e a formação (em processo)... ampliando as perspectivas no 

campo de investigação e abrindo possibilidades para conhecimento e exercício renovado da 

prática”(p.14). Nesse contexto, as atividades desenvolvidas e dialogadas pelo grupo de 

formação favoreceram as discussões a respeito do entendimento sobre objetivos, conteúdos e 

critérios de avaliação, todos conteúdos discutidos durante a formação inicial e percebidos 

nesse momento, como essenciais e necessitam estar explicitados no planejamento das aulas. 

Durante o desenvolvimento da atividade percebe-se também o pouco envolvimento de 

alguns estudantes, talvez por saberem que  tratava-se de uma situação fictícia ou por falta de 

esclarecimento sobre os conteúdos que estavam sendo trabalhados. Por isso, organizou-se um 

trabalho avaliado em que esclareceu-se que conteúdos estavam sendo abordados durante a 

pesquisa sobre cada setor social, entre eles: leitura e escrita, argumentação oral e escrita, 

pesquisa, automedicação, concentração, conservação de medicamentos e de chás. 

Após a finalização da atividade, percebeu-se o quanto esse trabalho contribuiu com 

alguns estudantes, no sentido de ficarem mais atentos ao que consomem, buscarem se 

informar sobre os produtos que consomem e como o fazem. A partir disso serem capazes de 

argumentar e tomar decisões a respeito de temas que dizem respeito a sua própria vida.  

Pelo que foi descrito acima, percebe-se a relevância de um trabalho como esse, da 

situação-problema, pela sua  contribuição na formação de cidadãos participantes da sociedade 

em que vivem e na formação dos professores. Esse processo de ensino e de aprendizagem foi 

favorecido pela possibilidade de encontros semanais do grupo de professores em formação 

proporcionados pelo PIBID-Química da FURG. 
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REFLETINDO SOBRE O MODO SIGNIFICATIVO DE MEDIAR O 
CONHECIMENTO DOS ALUNOS EM CIRCUITOS ELÉTRICOS COM 

LÂMPADAS 

Andréa Cantarelli Morales1 
Francisco Catelli2 

Resumo 
Este artigo apresenta observações realizadas em uma pesquisa de campo com relação ao conhecimento prévio 
dos alunos sobre os conceitos científicos relacionados à eletricidade, através da análise de circuitos com 
lâmpadas. Tem como base a questão cognitiva perante o olhar da teoria de Ausubel que apresenta como principal 
ideia o conhecimento prévio como alavanca para a aprendizagem significativa. Para avaliar as concepções 
prévias dos estudantes, foi utilizada a pesquisa ação, como estratégia metodológica. Os resultados apontam que a 
grande maioria dos estudantes possui um conhecimento prévio equivocado com relação aos conceitos científicos 
relacionados à eletricidade, ocorre também que os estudantes que tem um conhecimento prévio mais ao encontro 
da realidade acabam por compartilhar com os colegas, visando à superação dos conhecimentos equivocados dos 
demais. Esses resultados podem ajudar os professores a perceber a importância do conhecimento prévio dos 
alunos, porém que os mesmos sejam corretos, visando um melhor aproveitamento com relação à aprendizagem 
significativa. 
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Atividades práticas. Circuitos elétricos. 
 
Abstract 
This article presents observations made in a field research in relation to students ' prior knowledge about 
scientific concepts related to electricity, through the analysis of circuits with lamps.It is based on the cognitive 
issue under the perspectiveo Ausubel´s theory that presents as main idea prior knowledge as leverage for 
meaningful learning. To evaluate students ' prior conceptions, action research was used as methodological 
strategy. The results indicate that the vast majority of students has a mistaken prior knowledge regarding 
scientific concepts related to electricity, it also occurs that students who have a prior knowledge closer to reality 
turn out to share with colleagues, aiming at overcoming the mistaken knowledge of others. These results can 
help teachers to realize the importance of prior knowledge of students, since they are correct, aiming at a better 
use for meaningful learning. 
 
 
Keywords: Meaningful learning. Practical activities. Electrical circuits 
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Introdução 

 

O ensino de eletricidade em nível médio, está deixando grandes lacunas nos conceitos 

básicos dos estudantes. Uma destas lacunas é destacada por Pozo (2009, pg.190) que salienta 

que no ensino médio “... a eletricidade fica resumida ao estudo dos circuitos elétricos a partir 

dos elementos macroscópicos desse circuito e dos efeitos que podemos perceber, sem chegar 

a penetrar no fundamento microscópico do fenômeno”.  

Coloca-se de imediato a questão: porque o fundamento microscópico dos fenômenos 

elétricos é – via de regra – ignorado? Como será argumentado mais detalhadamente a seguir, 

é consenso entre os pesquisadores em ensino de Ciências que o campo da eletricidade e do 

eletromagnetismo possui uma componente intrínseca abstrata, e por isso mesmo, de difícil 

compreensão por parte dos alunos. Mas essa componente abstrata não pode ser simplesmente 

ignorada, por conta dessa dificuldade. Desenvolver-se-á a seguir uma argumentação no 

sentido de demonstrar que uma estratégia eficiente para reintegrar essas necessárias operações 

de abstração ao ensino da eletricidade é a de escolher judiciosamente o ponto de partida. 

E qual seria um destes pontos de partida viáveis? Trata-se de Aprendizagem 

Significativa: Moreira e Masini (2001 – 2011, pg. 17) apresentam que “a ideia central da 

teoria de Ausubel é a de que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é 

aquilo que o aprendiz já sabe [...] a aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma 

nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 

indivíduo”. Aqui está então a hipótese de trabalho: os alunos não estão tendo uma 

aprendizagem significativa, ou seja, não estão conseguindo fazer a alavanca dos seus 

conhecimentos prévios com os novos conceitos apresentados pelo professor. A situação se 

agrava quando se percebe que, neste “mundo real” dos estudantes um vasto conhecimento 

prévio no campo da eletricidade está frequentemente presente, e é sistematicamente ignorado 

no contexto da sala de aula. É certo que o alcance destes conhecimentos de senso comum é 

via de regra limitado, eles são francamente divergentes dos conhecimentos aceitos na 

comunidade científica. Mas, simplesmente ignorá-los pode ser fatal, do ponto de vista do 

ensino aprendizagem. O grande valor destes conhecimentos é o fato de eles serem talvez o 

único ponto de partida viável para a construção de novos conhecimentos, esses mais 

elaborados, refinados e consistentes com aqueles aceitos pela comunidade científica. É 

inevitável que os estudantes aprendam fora da escola, e é desejável que isso ocorra. Mas seria 
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ilusório imaginar que esse aprendizado se desse de forma organizada e estruturada; os alunos 

aprendem muitas coisas em função de suas necessidades e interesses imediatos. De fato, esse 

aprendizado externo à escola só tende a crescer, visto que “estamos diante da sociedade da 

informação, do conhecimento múltiplo e do aprendizado contínuo” (Pozo,2009, pg. 24). 

Outro fator que pode interferir na formação defeituosa de conceitos pode ser associado 

à falta de atividades práticas desenvolvidas no ensino médio, (Seré et al, 2003) principalmente 

atividades práticas relacionadas ao cotidiano dos alunos, já que nos dias atuais os mesmos 

estão cada vez mais rodeados de tecnologias impregnadas de conceitos de eletricidade. As 

atividades práticas desempenham aqui um duplo papel: por um lado, elas possuem uma certa 

“aura” do concreto, do palpável, do manipulável, e é lícito conjecturar que é em grande parte 

por conta disso que os alunos se sentem atraídos. Mas, como já mencionado  acima, há um 

lado complementar nessas atividades que pode revelar uma espécie de “oposto” desse 

concreto, a saber, o aspecto altamente abstrato das teorias da eletricidade. Conceitos são 

“entes” abstratos. Mas essa dicotomia pode ser superada, e o saber popular dá conta disso: 

“nada é mais prático do que uma boa teoria”. Então, se o laboratório é no imaginário dos 

alunos “o lugar do concreto”, ele é também o lugar de encontros estimulantes com ideias 

abstratas.  

Esse descompasso teoria - prática, esse falso oposto concreto – abstrato é responsável 

em grande parte pelo fato de os alunos chegarem ao ensino superior com um déficit de 

conceitos no campo da eletricidade muito grande. Isso termina por causar um transtorno em 

algumas disciplinas que já se iniciam com base em conceitos do ensino médio supostamente 

já adquiridos e operacionais. Pode-se perceber este déficit em atividades práticas simples com 

a montagem de circuitos elétricos com a utilização de lâmpadas: os alunos frequentemente 

respondem a certas questões simples ignorando quase que por completo conceitos básicos 

referentes à tensão, corrente e resistência elétrica (Mc Dermott e Schaffer, 1992 e Silveira, 

2011). 

A partir do contexto acima estabelecido, este artigo tem a finalidade de refletir sobre 

as afirmações e questionamentos de alunos universitários em semestre inicial sobre circuitos 

elétricos simples com lâmpadas e assim proporcionar aos professores uma análise sobre a 

melhor forma de mediar os conhecimentos prévios dos alunos com os conceitos que estão 

sendo trabalhados em aula. 
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Referencial Teórico 

 

Este trabalho focaliza em especial as concepções prévias de estudantes sobre a 

eletricidade, tema esse que já foi objeto de diversos estudos, a maior parte deles de fora do 

país (Engelhardth e Beichner, 2004, Picciarelli et al, 1991:). A origem destes trabalhos 

remonta à teoria de Ausubel, no conceito chave denominado por este autor de “aprendizagem 

significativa”, um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto 

relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo (Ausubel et al, 1980, Moreira e Masini, 

2001 - 2011). Ou seja, quando algo de um conhecimento novo se relaciona com algo que o 

indivíduo já conhece, que já faz parte do seu conhecimento prévio, essa nova informação 

interage com uma estrutura de conhecimento específica. Esse conhecimento prévio é chamado 

por Ausubel de subsunçor, a aprendizagem significativa somente ocorre quando a nova 

informação tem ancoragem em subsunçores relevantes já existentes na estrutura cognitiva de 

quem está recebendo a informação. Para Ausubel a estrutura cognitiva do indivíduo é 

altamente organizada formando assim uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais 

específicos de conhecimento são relacionados a conceitos mais gerais, e essa hierarquização 

nada mais é do que a hierarquia dos subsunçores. Com a chegada de um novo conhecimento 

há a modificação e o crescimento de alguns subsunçores, já que a nova informação teve 

ancoragem nos mesmos.  

Ausubel define aprendizagem mecânica como sendo “a aprendizagem de novas 

informações com pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva” (Moreira e Masini, 2001 - 2011, pg.18). Para Ausubel a distinção entre 

aprendizagem mecânica e aprendizagem por descoberta é como um continuum, pois na 

aprendizagem mecânica o conteúdo é apresentado ao aluno enquanto que na aprendizagem 

por descoberta o que precisa ser aprendido deve ser descoberto pelo mesmo, mas somente há 

a aprendizagem significativa se o novo conhecimento tiver relação com subsunçores 

relevantes na estrutura cognitiva do aluno. Portanto, tanto a aprendizagem mecânica quanto a 

aprendizagem por descoberta, podem ser significativas.  

Segundo Ausubel, nos adultos ocorre a assimilação de conceitos “que é a forma pela 

qual adquirem novos conceitos pela recepção de seus atributos criteriais e pelo 

relacionamento desses atributos com idéias relevantes já estabelecidas” (Moreira e Masini, 

2001 – 2011, pg. 20). Para uma melhor assimilação de conceitos Ausubel sugere a utilização 

de organizadores prévios, materiais apresentados ao aluno antes da informação em si, os quais 
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serviriam de ponte cognitiva entre o que o aluno já sabe e o que ele deve saber, ou melhor, 

seriam utilizados para manipular a estrutura cognitiva do aluno visando à facilitação da 

aprendizagem significativa. 

Visando a evidenciação da aprendizagem significativa Ausubel esclarece que se 

somente questionarmos os alunos, com relação aos conceitos supostamente aprendidos, 

teremos uma grande chance de obter respostas prontas, mecanizadas. Para uma real 

confirmação da aprendizagem é necessária a apresentação de questões ou problemas novos e 

não familiares ao aprendiz, problemas esses que impliquem numa alteração do conhecimento 

existente. Na teoria de Ausubel a resolução de problemas é um método prático e válido para 

se evidenciar a aprendizagem significativa. 

Outros dois conceitos importantes na teoria de Ausubel são os conceitos de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. A diferenciação progressiva baseia-se 

na idéia de primeiramente mostrar o todo e depois, progressivamente ir diferenciando as 

partes. Já na reconciliação integrativa parte-se do oposto, ao mesmo tempo que são destacadas 

as diferenças e similaridades importantes; as inconsistências que subsistiram no decorrer da 

diferenciação progressiva são reconstruídas. De acordo com Ausubel, estas ideias estão 

[...] baseadas em duas hipóteses: a) é mais fácil para o ser humano captar 
aspectos diferenciados de um todo mais inclusivo previamente aprendido, do 
que chegar ao todo a partir de suas partes diferenciadas; b) a organização do 
conteúdo de uma certa disciplina, na mente de um indivíduo, é uma estrutura 
hierárquica na qual as idéias mais inclusivas estão no topo da estrutura e, 
progressivamente, incorporam proposições, conceitos e fatos menos 
inclusivos e mais diferenciados (Moreira e Masini, 2001 – 2011,  pg.30). 
 

A teoria de Ausubel não é exatamente nova. Mas defendemos aqui o ponto de vista de 

que uma teoria educacional vale menos pelo fato de ser recente, e mais pelo fato de gerar 

quadros teóricos fecundos e consistentes. É o caso aqui, e uma prova disso são publicações 

(essas bastante recentes) que tratam da teoria de Ausubel (Moreira e Masini, 2001 – 2011, 

Moreira, 2005, Moreira, 2011).  

Material e Método 

Outro aspecto importante, ligado diretamente a este trabalho, diz respeito aos 

resultados já obtidos em outras pesquisas sobre o mesmo tema. Alguns destes resultados se 

“encaixam” perfeitamente às situações que encontramos no nosso cotidiano (por exemplo, a 

ideia que alguns estudantes apresentam segundo a qual a corrente é como um “fluido” e que, 

como tal, ela “entra” primeiro por uma extremidade do circuito e depois “sai” pela outra 
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(McDermott, 1992). Mas nem todos os resultados referidos pela literatura se verificam, e 

adicionalmente, outros podem aparecer. Num trabalho de campo, o autêntico professor 

pesquisador precisa por um lado identificar evidências já apontadas na literatura, e por outro 

lado, deve estar alerta para outras, essas, novas. 

O embasamento da parte técnica deste trabalho repousa em conceitos de Cipelli, 1999. 

Para a investigação das concepções prévias dos estudantes foi utilizado um circuito que 

consiste em associações série e paralelo com lâmpadas incandescentes de diferentes 

potências, trata-se de um dos circuitos mais simples para trabalhar os conceitos físicos de 

tensão, corrente e resistência elétrica. Do ponto de vista da teoria de Ausubel este circuito foi 

utilizado como organizador prévio, visando a problematização do mesmo para que servisse 

como ponte entre o conhecimento prévio dos alunos e a aprendizagem de novos conceitos. 

 

Figura 1: Circuito trabalhado com os alunos. (Fonte: autor) 

A tensão V aplicada ao circuito foi a da rede elétrica; as lâmpadas utilizadas possuíam 

potências diferentes. 

Antes de manipular o circuito, os alunos preencheram, individualmente, uma tabela na 

qual eles fizeram suas análises prévias com relação ao brilho das lâmpadas. 

 

Posição das chaves 
Intensidade de brilho das lâmpadas                          

(alta, baixa ou média) 

 S1 S2 S3 L1 L2 L3 L4 

1 Aberta Aberta Aberta     

2 Aberta Aberta Fechada     
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3 Aberta Fechada Aberta     

4 Aberta Fechada Fechada     

5 Fechada Aberta Aberta     

6 Fechada Aberta Fechada     

7 Fechada Fechada Aberta     

8 Fechada Fechada Fechada     

Tabela 1: Pré-manipulação realizada com aos alunos. (Fonte: Autor) 

 Em seguida, os alunos manipularam o circuito; as respostas por eles fornecidas 

puderam então ser postas à prova, por eles mesmos, e da forma por eles julgada mais 

adequada. Por fim, o professor organizou um debate, no qual foram discutidos os “erros” e os 

“acertos” das previsões, com base nas explicações dadas pelos alunos acerca dos conceitos 

que eles possuíam previamente. Por fim, as respostas (pré-manipulação) obtidas das tabelas 

preenchidas individualmente foram verificadas e analisadas pelo professor.  

 Com relação às observações realizadas a partir dos resultados obtidos pelos alunos, os 

resultados serão sintetizados e relacionados à todas as possibilidades existentes no circuito.  

Com todas as chaves abertas, somente ficarão ligadas no circuito as lâmpadas L1, L2 e L4 em 

série. Pelas justificativas dos alunos é possível identificar que para a grande maioria que no 

circuito série a corrente é a mesma em todo o circuito e a tensão é que se divide entre os 

elementos, porém muitos alunos indicaram que a lâmpada que teria a maior intensidade de 

brilho seria a lâmpada de maior potência, justamente por ter a maior potência, 

desconsiderando a análise sobre as relações entre potência, tensão, corrente e resistência. 

Houve justificativas do tipo “como em casa a lâmpada que brilha mais é a de maior potência, 

aqui também ela terá o maior brilho”. 

As chaves S1 e S2 fechadas e a chave S3 aberta, fazem com que apenas a lâmpada L4 

fique conectada à fonte V. Neste caso todos os alunos identificaram que a intensidade do 

brilho da lâmpada seria máxima, em função de ter uma única lâmpada conectada ao circuito e 

a mesma estar submetida à tensão da rede diretamente. 

Todas as chaves fechadas fazem com que apenas as lâmpadas L3 e L4 fiquem 

conectadas em paralelo à fonte V. Neste caso também foi possível observar conceitos corretos 

por parte dos alunos como a questão da corrente se dividir entre as lâmpadas pelas mesmas 

estarem ligadas em paralelo e a questão das mesmas estarem recebendo a mesma tensão, 
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portanto os conceitos relacionados ao circuito paralelo estão corretos na percepção dos alunos. 

Em se tratando do brilho das lâmpadas nem todos indicaram que elas teriam o máximo de 

brilho neste caso. Alguns alunos afirmaram que “a intensidade do brilho das lâmpadas seria 

mediana porque a corrente se divide entre as mesmas, mesmo a tensão sendo a mesma nas 

duas lâmpadas”. Confirmando o que foi teorizado acima, alguns dos estudantes 

compreenderam alguns dos conceitos envolvidos, porém não os associaram aos demais. 

Análise e Discussão 

Após ter sido feita uma análise conceitual por parte do professor, os alunos realizaram 

a montagem do experimento, e resultou daí uma verdadeira bateria de perguntas. Em diversas 

ocasiões, os alunos puderam verificar por conta própria que seus conhecimentos prévios 

estavam em flagrante conflito com os resultados experimentais que eles mesmos tinham 

obtido.  

 Um aluno, em seu relato, argumentou que duas lâmpadas em paralelo não poderiam 

ter a mesma intensidade de brilho, dado que a corrente se dividia entre ambas; para que a 

lâmpada pudesse operar com seu brilho pleno, ela “necessitaria” da tensão total e também da 

corrente total do circuito. Ausubel et al (1980) manifestam-se a este respeito quando afirmam 

que todo material é potencialmente significativo, mas observam que isso não significa que a 

aprendizagem tenha sido significativa, pois o entendimento dos conceitos como um todo 

ainda está por ser conquistado.  Com relação ao episódio acima relatado, o professor não 

chegou a intervir, pois um aluno mais experiente, que segundo a teoria de Ausubel já tinha os 

conceitos formados em sua estrutura cognitiva, pediu permissão ao professor e começou a 

explicar os conceitos relacionados à corrente e resistência elétrica.  

 Ao complementar a explicação dada pelo experiente, o professor buscou os conceitos 

já formados do aluno, os subsunçores, e fez uma relação direta com os conceitos mais 

formalizados, que estavam em questão. Trata-se aqui, segundo Ausubel de uma “assimilação 

de conceitos que é a forma predominante de aprendizagem de conceito em crianças em idade 

escolar e adultos” (Ausubel et al, 1980, pg.47). 

 Outro relato que ilustra os elementos do corpo teórico colocado acima em ação refere-

se à montagem experimental de três lâmpadas de potências diferentes ligadas em série. 

Conforme já mencionado anteriormente os estudantes possuem os conhecimentos prévios 

relacionados ao circuito série. Os estudantes anteciparam corretamente que as lâmpadas não 
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teriam seu brilho pleno em função da conexão em série do circuito, mas equivocaram-se ao 

prever que a lâmpada de maior potência brilharia mais que  as outras, de menor potência.  O 

professor interveio novamente, tentando resgatar os conceitos, tanto os prévios quanto aqueles 

mais formalizados, já conhecidos dos alunos e que estão relacionados à Lei de Ohm.  

 Um dos alunos, trazendo para sala de aula sua experiência profissional, questionou o 

experimento do professor com relação ao circuito série, explicando que no seu trabalho todas 

as lâmpadas são ligadas em paralelo e que não tinha nexo essa relação com o circuito série, 

visto que isso não seria ocupado na realidade pelo fato da tensão se dividir entre as lâmpadas 

do circuito. O professor explicou então ao aluno seu ponto de vista sobre o assunto, que 

contempla dois aspectos aparentemente contraditórios. No primeiro, sim, a experiência prévia 

dos alunos é relevante e deve ser posta em destaque. No segundo aspecto, deve-se levar em 

conta o papel da escola que, se por um lado é o de considerar experiências prévias, por outro 

deve avançar no sentido de teorizações mais complexas e completas. O professor nutre-se das 

contribuições extremamente importantes que emanam do dia a dia, mas deve dar 

prosseguimento a elas e potencializá-las, dotando-as gradativamente de recursos de 

sofisticação e aperfeiçoamento fornecidos pela ciência. Não se trata de negar estas 

contribuições, e sim de aperfeiçoá-las. Neste sentido, o quotidiano e o senso comum entram e 

saem de cena, conforme a conveniência mútua de aprendizes e mestres. 

Considerações 

 As intervenções do professor no gerenciamento dos impasses foi sem dúvida 

fundamental para a correta assimilação de conceitos por parte dos alunos e a tarefa de pré e 

pós-manipulação teve uma grande importância no sentido do professor ter a possibilidade de 

inteirar-se dos conhecimentos prévios dos alunos e com isso fazer as intervenções necessárias 

para a transformação desses conceitos em suas estruturas cognitivas. O conhecimento dos 

conceitos prévios é uma ferramenta valiosa para o professor no momento de decidir-se pelas 

intervenções necessárias para que ocorra a posterior assimilação dos conceitos ainda não 

estruturados.  

 Ao longo dos momentos de discussão entre os grupos de trabalho o professor pôde 

assumir seu verdadeiro papel de mediador no processo de ensino e aprendizagem, fazendo as 

intervenções quando necessário e sempre buscando o conhecimento prévio dos alunos para 

criar relações relevantes na estrutura cognitiva dos mesmos. A emergência de aspectos ligados 

à vivência profissional dos alunos ao longo das discussões contribuiu, tanto no aspecto da 
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emergência de elementos relacionados aos conceitos trabalhados em aula quanto pelo aspecto 

do compartilhamento de experiências, apreciado especialmente pelos estudantes que não 

possuem nenhuma vivência profissional. Essas são técnicas de ensino que podem contribuir 

para a aprendizagem significativa dos alunos no que diz respeito à construção dos conceitos 

relacionados a circuitos elétricos. 

O conjunto dos resultados pré e pós-manipulação serviu como base para a elaboração 

de novas técnicas de ensino, levando em consideração desta vez o conhecimento prévio dos 

alunos e também as noções sobre eletricidade que eles já possuíam, mesmo que elas fossem 

confusas ou errôneas. Este trabalho está em andamento e pode ser avaliado por outros 

aspectos como a relação de elaboração das ideias dos estudantes com relação aos circuitos 

elétricos assim como a lógica que eles envolvem para a elaboração de um resultado quando se 

defrontam com um impasse na construção da pré-manipulação. Essa questão foi pouco 

estudada no contexto deste trabalho, e seria necessário um aprofundamento com relação à 

questão dos modelos mentais dos alunos. 

Este trabalho pode ser ampliado na direção do desenvolvimento técnicas para 

potencializar as contribuições individuais dos alunos, integrando-as à estrutura do 

conhecimento formal, de modo que daí resulte uma reconstrução, por parte de cada aluno, do 

conhecimento que é objeto de estudo. Dessa forma é possível o desenvolvimento de técnica 

de transformação das contribuições individuais dos alunos em conhecimento coletivo, 

mediado e retificado pelo professor. Essas questões ainda não foram consideradas de maneira 

não suficientemente intensa neste trabalho. 
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